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RESUMO 

 

O estúdio virtual é um sistema para a criação de cenas com objetos virtuais 

integrados digitalmente – e em tempo real – a imagens capturadas em estúdio. Seu 

emprego flexibiliza a produção audiovisual, permitindo a utilização de objetos e 

efeitos difíceis de serem recriados fisicamente. Diferente da forma clássica de 

produção, em que os efeitos são inseridos somente na pós-produção, o estúdio 

virtual insere o conteúdo digital na fase on set, facilitando direção e fotografia. 

Considerando este contexto, o objeto deste trabalho é a interação de atores com 

objetos virtuais utilizando técnicas de Realidade Aumentada em estúdios virtuais.  O 

objetivo principal deste trabalho consiste na verificação da interação de atores com 

elementos virtuais 3D sob dois aspectos: o primeiro trata da aplicação de técnicas 

baseadas em interfaces tangíveis associadas ao uso de marcadores fiduciais; e o 

segundo foca-se na utilização da interação via gestos por meio de dispositivo de 

detecção de profundidade (Kinect). Para a comprovação do segundo aspecto 

procedeu-se na implementação, na forma de um protótipo, de um Módulo de 

Interação para o ambiente do ARSTUDIO, um ambiente de estúdio virtual que está 

em desenvolvimento na Unesp/Bauru, o qual permite a geração de cenas com 

Realidade Aumentada e associação de objetos virtuais por meio de marcadores 

fiduciais. 

 

Palavras-chave: Estúdios virtuais, Realidade Aumentada, Interação 3D, Produção 

audiovisual. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The virtual studio is a system for creating scenes with digitally integrated virtual 

objects - in real time - to images captured in the studio. Its use eases the audiovisual 

production, allowing the use of difficult physically rebuilt objects and effects. Unlike 

the classic production process, in which inserted effects just in post-production, the 

virtual studio inserts the digital content in the on set phase, facilitating direction and 

photography. Considering this context, the object of this research is the interaction of 

actors with virtual objects using Augmented Reality techniques in virtual studios. The 

main goal is to verify interaction between actors and 3D elements under two aspects: 

the first is about the application of based tangible interfaces and markers techniques; 

and the second is about gesture interaction by depth camera device (Kinect). To 

prove the second aspect it was made the implementation, in prototype, of a 

Interaction Module for the ARSTUDIO, a virtual studio environment under 

development in Unesp/Bauru, that allows generating of Augmented Reality scenes 

and association of virtual objects with markers. 

 

Keywords: Virtual Studios, Augmented Reality, 3D Interaction, Audiovisual 

production 
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1 INTRODUÇÃO 
O estúdio virtual é um sistema para a criação de cenários e objetos 

virtuais integrados digitalmente a cenas capturadas em estúdio real, que flexibiliza a 

produção audiovisual seja ela para o Cinema, para a Televisão ou para a Internet, 

permitindo a utilização em cena de objetos e seres difíceis de serem recriados 

fisicamente. (SEMENTILLE et al., 2012). Essa prática faz uso de técnicas de visão 

computacional, de segmentação de imagens, processamento de imagens, 

Computação Gráfica, Realidade Virtual e Realidade Aumentada. 

A evolução das tecnologias de computação gráfica permitiu a produção de 

alta qualidade de imagens digitais. Inicialmente pensadas no sentido da substituição 

completa do mundo real por cenários virtuais, as técnicas evoluíram para uma 

abordagem no sentido de combinar objetos e atores reais com atores e objetos 

virtuais, atribuindo maior fotorrealismo às produções. 

A integração dos elementos virtuais e efeitos especiais às cenas gravadas 

com câmera é feita tradicionalmente na fase de pós-produção, sendo que esses 

elementos não estão presentes então durante as gravações. 

Nesse contexto que surgiu o projeto ARSTUDIO (SEMENTILLE et al., 

2012) com o objetivo de estudar e aplicar as técnicas de Realidade Aumentada, 

Realidade Virtual e Computação Gráfica a uma ferramenta que permita a criação de 

estúdios virtuais com uso de equipamentos convencionais, investigando problemas 

dessas áreas em questão, entre eles a interação de seres humanos com objetos 

virtuais 3D. 

Este trabalho está relacionado, portanto, ao estudo do estúdio virtual 

aplicando técnicas de Realidade Aumentada (RA) em que o mundo real é 

enriquecido com objetos virtuais em tempo real formando uma cena combinada. 

 

 

1.1 Objeto de pesquisa 

 

Apesar do grande potencial de flexibilização que o estúdio virtual oferece 

com a incorporação dos recursos de Realidade Aumentada, seu uso envolve 

também alguns problemas que devem ser estudados, entre eles a interação entre 

atores reais com objetos e atores do mundo virtual, criados digitalmente. 
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Esses problemas ocorrem na manipulação de objetos virtuais pelo ator, 

bem como as interferências dos objetos virtuais no mundo real, e as do mundo real 

no mundo virtual. A correta interação desses mundos requer o rastreamento dos 

movimentos executados pelo ator bem como o correto retorno do mundo virtual para 

o ator. 

As técnicas de interação 3D para Realidade Aumentada (LEE; LIM; 

CHUN, 2013) podem utilizar interfaces tangíveis, como objetos físicos com forma 

semelhante ao objeto obtido digitalmente, rastreamento das mãos e reconhecimento 

de gestos. 

Uma das formas de empregar interfaces tangíveis é com os marcadores 

fiduciais, utilizados em RA (baseada em marcador) para posicionar os objetos 

virtuais corretamente alinhados com o ambiente real. Uma vez associados os 

objetos aos marcadores colocados no ambiente, a interação com esses objetos 

pode ser feita executando-se ações sobre o marcador. Essa é a forma de interação 

disponível na atual versão do software do ARSTUDIO. 

No entanto, para a interação baseada em gestos normalmente é 

necessário o emprego de técnicas que envolvem o rastreamento do movimento das 

mãos e braços, utilizando-se para isso, equipamentos especiais, tais como o Kinect 

V2 da Microsoft. Cabe ainda ressaltar que esta forma de interação não está 

disponível na versão atual do ARSTUDIO. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho consiste em verificar a aplicabilidade 

das técnicas de interação baseadas em interfaces tangíveis e marcadores fiduciais 

no ambiente do Estúdio Virtual ARSTUDIO, bem como, verificar a possibilidade de 

ampliação da interatividade deste ambiente por meio da incorporação da interação 

via gestos. 

 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 



15 

 

 

a) Comprovar a eficácia da interação via interfaces tangíveis e 

marcadores fiduciais, identificando suas vantagens, bem como suas limitações. 

b) Comprovar a viabilidade da adição de interatividade baseada em 

gestos por meio da construção de um protótipo em software. 

 

1.3 Plano metodológico 

Nesse projeto utilizou-se o seguinte método de trabalho: 

a) Levantamento das funcionalidades existentes no ARSTUDIO, 

especialmente aquelas que dizem respeito ao rastreamento baseado em 

marcadores fiduciais e uso de informações de profundidade provenientes da 

utilização do Kinect V1; 

b) Elaboração de um ambiente experimental composto de marcadores 

fiduciais simples e multimarcadores e associação aos objetos tangíveis; 

c) Estruturação e implementação de um protótipo de um módulo de 

interação baseado em gestos, visando incorporação ao ambiente do ARSTUDIO; 

d) Teste e análise dos mecanismos de interação implementados 

verificando suas facilidades para manipulação de objetos em semelhança com a 

forma que são manipulados no mundo real, e as limitações com relação aos 

equipamentos e aos processos empregados e com relação à natureza das cenas e 

dos efeitos desejados. 

 

1.4 Organização da dissertação 

A estrutura deste trabalho é dividida basicamente no levantamento teórico 

sobre Realidade Aumentada e estúdios virtuais, com foco nas técnicas e ferramentas 

para interação, e na aplicação dessas técnicas com a primeira versão do ARSTUDIO 

bem como na descrição do protótipo de interação via gestos e experimentos 

realizados. 

Assim, o capítulo 2 deste trabalho apresenta um levantamento de técnicas 

de Realidade Aumentada aplicadas a estúdios virtuais e as características desse 

ambiente, com a apresentação do projeto do ARSTUDIO. 

O capítulo 3 continua esse levantamento focando-se na interação com 

objetos virtuais. São apresentadas algumas técnicas e também ferramentas e 

conceitos relacionados a ambientes 3D que podem ser empregados na manipulação 

de objetos. 
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O capítulo 4 apresenta a elaboração do ambiente experimental com a 

primeira versão do ARSTUDIO, aplicando as ferramentas disponíveis no software 

para obtenção de cenas com interação, utilizando marcadores e interfaces tangíveis. 

No capítulo 5, tem-se a descrição de um protótipo que incorpora 

mecanismos de interação por meio de gestos. Esse capítulo descreve a 

implementação desse software com as ferramentas utilizadas e a estruturação do 

ambiente. 

O capítulo 6 descreve especificamente os mecanismos que permitem a 

interação por meio de gestos com as mãos e também a elaboração de um ambiente 

experimental utilizando o protótipo, com análise dos mecanismos desenvolvidos. 

Finalmente, no capítulo 7, tem-se as conclusões obtidas neste trabalho, 

além de propostas de trabalhos futuros. 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

ESTÚDIOS VIRTUAIS E REALIDADE AUMENTADA  
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2 ESTÚDIOS VIRTUAIS E REALIDADE AUMENTADA 

Os recursos da Computação Gráfica têm sidos largamente utilizados na 

produção audiovisual em live-action tanto para o Cinema, como Televisão e Internet. 

O emprego de seres virtuais e efeitos especiais produzidos por computador tem 

possibilitado uma diminuição do custo das produções, facilitando a produção de 

imagens de elementos difíceis de serem produzidos fisicamente. 

As técnicas para a produção de imagens em 3D têm evoluído de modo a 

ser possível a obtenção de imagens cada vez mais detalhadas e realistas. 

 

A forma como esta tecnologia pode ser empregada também evoluiu: 
o entusiasmo inicial de se substituir completamente o cenário real 
pelo cenário virtual, tem cedido lugar à uma abordagem mais prática 
(e realista), de se adicionar objetos virtuais ao ambiente real, 
permitindo que apenas aqueles elementos que não são facilmente 
reproduzidos no mundo real, sejam sintetizados virtualmente 
(THOMAS, 2006, p. 6). 

 

Assim, cabe às equipes de produção definir, em face das condições de 

produção, quais elementos devem ser capturados por câmera, e quais devem ser 

sintetizados por meio de computação gráfica. 

A integração desses elementos, objetos virtuais e imagens do ambiente 

real, deve ocorrer de forma que não hajam diferenças perceptíveis entre o que foi 

filmado e o que foi produzido por computador, sendo que os elementos virtuais 

devem aparecer na cena com coerência de posição e orientação, integrados com a 

cena real. 

 

Um sistema que tanto a produção para a TV digital quanto para o 
cinema podem se beneficiar é aquele denominado “Estúdio Virtual”. 
Consiste na criação de cenários virtuais, bem como de quaisquer 
objetos virtuais tridimensionais, os quais podem ser integrados 
digitalmente às cenas capturadas em um estúdio real. Por meio de 
técnicas como o chroma-key, computação gráfica, realidade 
aumentada e realidade virtual é possível flexibilizar a produção de 
conteúdo para a TV digital, cinema e internet, bem como baratear 
seu custo (SEMENTILLE et al., 2012, p. 1). 

 

2.1 O cenário virtual tradicional e o estúdio virtual com Realidade Aumentada 

A utilização dos recursos de computação gráfica na produção audiovisual, 

pela abordagem tradicional, se dá por meio do cenário virtual, empregando 

ambientes cenográficos parcialmente ou totalmente produzidos por computador. 
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Nesse modelo, um fundo real monocromático – normalmente verde ou azul – é 

substituído por outra imagem utilizando-se técnicas de segmentação de cor.  

Tradicionalmente, essa cadeia é organizada de forma que os efeitos 

especiais e objetos virtuais são inseridos somente na fase de pós-produção, depois 

da captação de imagens. 

Dessa forma os elementos virtuais utilizados nas cenas, simplesmente 

não estão presentes no momento da gravação. Assim diretores, atores e equipe de 

produção não tem retorno visível desses objetos durante a gravação e isso pode 

interferir no trabalho, principalmente com relação a enquadramento e fotografia. 

 

Considerando particularmente a cadeia de produção de conteúdo 
para televisão digital, os riscos são altos, caso ocorra algum erro 
durante a mesma.  Por exemplo, a impossibilidade de integração de 
um personagem virtual (gerado por computador), devido ao fato do 
ângulo da câmera ou a posição dos atores estarem errados nas 
imagens reais (SEMENTILLE et al., 2012, p. 4). 

 

No estúdio virtual com Realidade Aumentada, é possível inserir objetos 

virtuais criados por computador na fase on-set, oferecendo à equipe uma pré-

visualização dos elementos que devem ser inseridos na pós-produção. 

O estúdio virtual faz uso das técnicas de Realidade Aumentada em que o 

mundo real é enriquecido com objetos virtuais em tempo real formando uma cena 

combinada em tempo real.  

 
 

2.2 Técnicas de Realidade Aumentada 
 

Realidade Aumentada é um sistema que suplementa o mundo real com 

objetos virtuais gerados por computador, parecendo coexistir no mesmo espaço e 

apresentando as seguintes propriedades: combina objetos reais e virtuais no 

ambiente real; executa interativamente em tempo real; alinha objetos reais e virtuais 

entre si; aplica-se a todos os sentidos, incluindo audição, tato e força e olfato 

(AZUMA et al., 2006, p. 1), 

Trata-se então do enriquecimento do ambiente real com objetos virtuais 

3D, sendo que o sistema de RA deve ser capaz de fazer integração em tempo real 

de vídeo e ambientes virtuais interativos, e que todos os objetos adicionados ao 

mundo real devem estar corretamente alinhados com os objetos físicos do mundo 
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real na exibição da cena combinada. 

O ambiente de RA deve manter o senso de presença do usuário no 

mundo real, enfatizando a qualidade das imagens e a interação com os elementos 

digitais inseridos. Sendo a integração do ambiente real com objetos virtuais feita por 

meio da captação de imagens por câmera e a sobreposição com elementos 3D, a 

apresentação da cena combinada caracteriza o tipo de envolvimento do usuário com 

o ambiente aumentado. Assim pode se classificar a Realidade Aumentada como 

imersiva quando usuário vê o mundo misturado com visão direta, olhando 

diretamente para as posições reais, ou não imersiva quando ele vê o mundo 

misturado através de uma tela de um dispositivo, em um vídeo de tempo-real. (TORI 

et al., 2006, p. 24-26) 

A aplicação das técnicas de Realidade Aumentada em estúdios virtuais, 

refere-se evidentemente à RA por visão indireta e, portanto, não imersiva, já que o 

objetivo é utilizar o ambiente de RA para a produção de uma cena em vídeo. 

Portanto, RA tem como aspectos fundamentais: que a informação digital é 

sobreposta à visão do mundo físico e que essa informação é apresentada em 

alinhamento com o mundo físico. Assim, a forma como a informação é apresentada 

depende da localização no mundo real e da perspectiva com que a pessoa vê esses 

elementos. Além do mais, a experiência deve ser interativa, que a pessoa perceba a 

essa informação e possa executar mudanças se assim desejar (CRAIG, 2013, p.16). 

Dessa maneira, a Realidade Aumentada pode ser usada para a criação 

de situações imaginárias e ambientes de ficção, com objetos obtidos por meio de 

computação gráfica. Além disso, um sistema de RA deve prover interação do usuário 

com esses objetos e que essa interação seja de forma natural sem necessidade de 

treinamento ou adaptação. 

É possível notar que ocorre a criação de uma cena virtual 3D que será 

sobreposta à cena capturada. A cena 3D é representada em um sistema de 

coordenadas de referência conhecido como Sistema de Coordenadas do Mundo 

(SCM), que referencia a posição e orientação de todos os objetos 3D. Para que a 

cena virtual seja alinhada à cena real é necessária a conversão para o Sistema de 

Coordenadas da Câmera (SCC), que diz respeito a sua posição e orientação no 

espaço. Por fim os objetos são renderizados, ou seja, exibidos e sobrepostos na 

imagem de vídeo 2D com a conversão para o Sistema de Coordenadas do Display 

(SCD). 
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Para isso, algumas questões tecnológicas precisam ser resolvidas como o 

rastreamento do ambiente e dos objetos reais para o alinhamento das sobreposições 

no ambiente tridimensional. Além do mais, é necessário que o sistema seja ajustado 

mesmo que o usuário ou a câmera estejam em movimento, ou seja, deve promover 

o rastreamento dos objetos tanto para pontos de vista fixo, como para pontos de 

vista em movimento, além de garantir a interação em tempo-real. Desses fatores 

resulta que o processo de combinação dos elementos de imagem virtual com as 

imagens captadas deve ser feito quadro-a-quadro, ou seja, o rastreamento dos 

elementos físicos do ambiente deve ser atualizado a cada quadro, processando os 

novos valores para a posição dos elementos com relação ao sistema de 

coordenadas da câmera. Um ciclo de processamento do sistema inclui então: 

captura de vídeo, rastreamento dos objetos reais, processamento da cena virtual, 

combinação da cena real com a virtual e renderização (TORI et al., 2006, p. 27-34). 

 

 

2.3 O Projeto ARSTUDIO 

 

O projeto ARSTUDIO (SEMENTILLE et al., 2014; DE GASPARI, et al., 

2014) visa o desenvolvimento de um ambiente de Estúdio Virtual com Realidade 

Aumentada, utilização de técnicas de chroma-key e adição de som. O projeto é 

desenvolvido na Unesp-Bauru e participam dele pesquisadores do Programa de 

Pós-graduação em Mídia e Tecnologia (PPGMT/FAAC) e do Programa de Pós-

graduação em Ciência da Computação (PPGCC/FC). 

O sistema aplica técnicas de RA em estúdio virtual com uso de 

equipamentos convencionais e não convencionais de baixo custo. Ele emprega 

marcadores fiduciais para a inserção de elementos virtuais em cena. 

A pesquisa no ARSTUDIO envolve áreas como Realidade Aumentada, 

Realidade Virtual e Computação Gráfica, investigando problemas dessas áreas em 

questão, como rastreamento de objetos e atores reais, registro de objetos virtuais, 

oclusão mútua, reconstrução tridimensional de objetos reais, renderização de 

imagens 3D em vídeo de tempo real, e interação com objetos 3D. 

O software do ARSTUDIO em sua versão atual está estruturado com uma 

hierarquia de bibliotecas composta basicamente pela biblioteca de Realidade 

Aumentada ARTOOLKIT, pela ferramenta gráfica para a criação de mundos virtuais 
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OpenSceneGraph e pelo pacote gráfico para Realidade Aumentada Osgart. Possui 

recursos de segmentação de cor baseados em algoritmos de chroma-key e oferece 

suporte também ao Microsoft Kinect versão 1 para obtenção da informação de 

profundidade – distância da câmera – dos objetos capturados em cena. 

O ARSTUDIO foi implementado com base em uma arquitetura composta 

inicialmente por 7 módulos interdependentes (Figura 1), responsáveis pelas 

seguintes funções (SEMENTILLE et al., 2014; DE GASPARI, et al., 2014):  

1. Módulo de Captura é responsável pela obtenção das imagens a partir de 

uma câmera e pelo seu armazenamento, num formato apropriado, bem como, 

transmiti-las aos demais módulos para processamento. 

2. Módulo de Chroma-key executa o matting digital, segmentando a imagem 

de frente ou foreground, (por exemplo, os atores reais), da imagem de fundo ou 

background. Esta segmentação é feita utilizando-se a técnica de chroma-key. Após a 

segmentação, é possível substituir a imagem de fundo por uma outra imagem 

estática ou vídeo. 

3. Módulo de Interface com o Usuário tem como objetivo permitir que o 

usuário configure o ambiente do estúdio virtual, interagindo com todo o sistema.  

4. Módulo de Detecção de Marcadores é responsável por rastrear os 

padrões (marcadores fiduciais) na cena, calculando suas orientações e posições 

com relação à câmera. Estas informações são transferidas para o Módulo de 

Geração de Cena Combinada para colaborar na geração da cena final.  

5. Módulo de Captura de Áudio é responsável por obter os sinais de áudio 

provenientes de microfones presentes no estúdio real, armazená-los para a etapa de 

Pós-Produção, bem como repassá-los para o Módulo de Geração de Cena 

Combinada.  

6. Módulo de Oclusão Mútua executa a interpretação das informações sobre 

a profundidade da cena obtidas por meio da utilização do dispositivo Kinect. Estas 

informações também são transferidas para o Módulo de Geração de Cena 

Combinada para colaborar na geração da cena final. 

7. Módulo de Geração de Cena Combinada tem como função principal, a 

combinação (registro) dos elementos virtuais e reais para exibição, em tempo real, 

aos atores, diretor e operadores de câmera. Pode, também, armazenar as cenas 

aumentadas geradas. 
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  Para complementar os módulos e possibilitar os testes do protótipo, foi 

composta uma base de dados de modelos tridimensionais para inserção nas cenas, 

além de um conjunto básico de imagens e vídeos para uso como fundo arbitrário. 

 

Figura 1 - A arquitetura modular do ARSTUDIO 

 

Fonte: adaptada de DE GASPARI et al., 2014. 
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3 INTERAÇÃO COM OBJETOS VIRTUAIS 

A interação tanto em sistema de Realidade Virtual como de Realidade 

Aumentada diz respeito à possibilidade do usuário executar ações sobre o sistema e 

este reagir a estas ações, como por exemplo, pegar, manipular e utilizar objetos 

virtuais, como se eles estivessem presentes fisicamente no ambiente, alterando 

suas propriedades e a forma como ele é exibido. 

 

A interação do usuário com o ambiente virtual é um dos aspectos 
importantes da interface e está relacionada com a capacidade do 
computador detectar as ações do usuário e reagir instantaneamente, 
modificando aspectos da aplicação. A possibilidade de o usuário 
interagir com um ambiente virtual tridimensional realista em tempo-
real, vendo as cenas serem alteradas como resposta aos seus 
comandos, característica dominante nos vídeo-games atuais, torna a 
interação mais rica e natural propiciando maior engajamento e 
eficiência. (TORI et al., 2006, p. 6) 

 

3.1 Interação em Realidade Aumentada 

 

A interação com objetos virtuais é um importante assunto de investigação 

dentro da Realidade Aumentada (BASTOS; TEICHRIEB; KELNER, 2006, p. 101), 

pois é preciso que ela ocorra de forma bastante natural, podendo o usuário executar 

tarefas com objetos reais e virtuais simultaneamente, sem que hajam diferenças 

muito perceptíveis da natureza desses objetos. 

Segundo Bastos, Techrieb e Kelner (2006), as técnicas para interação em 

ambientes de RA podem ser divididas em quatro grupos: 

 

a) Interação Espacial 

Utiliza objetos físicos como interface tangível para manipulação dos 

objetos 3D. Assim, se o objeto virtual tem formato semelhante a um cubo, um outro 

cubo real pode ser manipulado pelo ator. Mudanças de posição e rotação do objeto 

real se refletem no objeto virtual. 

 

Este tipo de interação é baseado em algumas propriedades de 
manipulação espacial de objetos físicos. A interação espacial é 
tipicamente realizada por gestos dinâmicos, apontadores e interfaces 
tangíveis. Sua principal vantagem é que esta foi bem adaptada para 
selecionar objetos virtuais em um espaço 3D e para transformações 

espaciais. (BASTOS; TEICHRIEB; KELNER, 2006, p. 117) 
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A Figura 2 exemplifica a interação espacial em que um boneco virtual é 

manipulado por meio de um objeto físico de forma semelhante ao objeto 3D. 

 
Figura 2 – Interação Espacial 

 
 

Fonte: BARAKONYI; SCHMALSTIEG, 2006. 

 

Em estúdios virtuais, o objeto físico pode ser eliminado da cena na 

segmentação de imagens, utilizando as técnicas de chroma-key, sendo ele da 

mesma cor do fundo. Com essa técnica o objeto virtual faz analogia com o mundo 

ou a situação real, porém pode se tornar inviável se a manipulação do objeto for 

mais complexa que a simples movimentação. 

 

b) Interação Baseada em Agentes 

Esse tipo de interação utiliza algum tipo de entrada simbólica para 

execução de comandos. Por exemplo, para que o objeto virtual faça uma rotação, o 

ator, com o dedo indicador levantado, faz movimentos circulares com a mão. 

 
 
Esta técnica também é chamada de baseada em comandos, e 
consiste em ligações de entrada simples ou compostas que 
especificam funcionalidades. Este tipo de interação é tipicamente 
implementado para usar posturas (gestos estáticos) ou comandos de 
voz. Sua principal vantagem é ser especialmente adaptada para 
realizar entradas distintas. (BASTOS; TEICHRIEB; KELNER, 2006, p. 
117) 

 
 

Pode ser empregada quando o ator manipula um objeto que não exista no 

mundo real ou se manifeste de forma diferente como, por exemplo, a manipulação 

de um modelo miniaturizado de um planeta, ou um modelo maximizado de átomo, 

um órgão do corpo humano, entre outros. Essa técnica mantém o mapeamento com 

o modelo mental de interação do usuário, com a utilização de metáforas. 
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Geralmente, os sistemas que fazem uso desta técnica utilizam 
algumas restrições do ambiente, do fundo da cena, da cor dos 
objetos a serem reconhecidos, das condições de iluminação e das 
características das câmeras e constroem ambientes bem 
controlados, de maneira a facilitar as fases inicias do reconhecimento 
em benefício da operabilidade do sistema. (ZORZAL et al., 2009, p.1) 

 
A Figura 3 ilustra esse tipo de interação. Nesse modelo gestos 

metafóricos são usados como comandos para o sistema de RA: movimentos 

circulares com o indicador rotacionam o planeta e movimento de abre-e-fecha com 

os dedos – aproximando e afastando indicador e polegar – alteram a dimensão do 

objeto. 

 

Figura 3 – Interação baseada em agentes 

 

Fonte: YANG; LIAO, 2014, p. 108 

 

c) Interação de Controle Virtual 

Essa técnica utiliza widgets 3D para os comandos, como se os menus das 

interfaces digitais existissem no mundo físico. Essa técnica simplifica comandos 

complexos e também é uma metáfora de um sistema familiar, os menus eletrônicos. 

 

 

 

 

 

 

A Figura 4 mostra um modelo de interação com widgets. 
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Figura 4 – Interação de controle virtual 

 

Fonte: Microsoft Hololens: Press Materials1 

 

d) Interação de Controle Físico 

Essa técnica emprega controle remoto, como botões e painéis. É uma 

interface bastante robusta, pois não requer calibragem nem treinamento. 

A Figura 5 apresenta uma forma de interação por meio de controle físico, 

em que os objetos geométricos são manipulados por canetas especiais projetadas 

para o sistema específico. 

 

Figura 5 – Interação de controle físico 

 

Fonte: KAUFMANN, 2004, p. 2. 

 

Cada técnica possui vantagens próprias dependendo dos efeitos que se 

pretende atingir. 

                                                 
1 Disponível em: http://news.microsoft.com/download/presskits/hololens/hololens_cmyk.zip 
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As interações espaciais, por exemplo, são adequadas para a seleção 
e realização das transformações espaciais dos objetos virtuais no 
espaço tridimensional. A interação baseada em comandos é muito 
utilizada em sistemas que usam diferentes formatos de entrada como 
meios de interação. A interação por controle virtual se apresenta 
como uma metáfora de utilização conhecida, enquanto a interação 
por controle físico faz uso da integração de ferramentas físicas na 
interface do usuário. (ZORZAL et al., 2009, p.1) 
 

De maneira prática a interação, quando não faz uso de controles, pode 

ser estruturada a partir de dois princípios distintos: o uso de interfaces tangíveis ou 

baseada em visão computacional. 

 
Interface tangível ou metáfora de interação tangível tem se tornado 
um dos métodos de interação em RA mais utilizados. A interação 
tangível combina entrada com objetos reais com interação por 
gestos, mas os métodos de interação por gestos tem sido largamente 
estudados também pela perspectiva da visão computacional. Na 
interação baseada em visão, o rastreamento das mãos e das pontas 
dos dedos e o reconhecimento dos gestos manuais são usados para 
prover uma forma fácil de interação com objetos virtuais. Essas 
abordagens utilizam a mão nua como padrão ao invés da utilização 

de marcadores. (LEE; LIM; CHUN, 2013, p. 402) 

 
 

3.2 Marcadores e interfaces tangíveis para a interação em RA 

Marcadores fiduciais são imagens conhecidas impressas em cartões ou 

outro tipo de superfície plana, normalmente compostos de um desenho isolado por 

uma borda proeminente a fim de destacá-lo e diferenciá-lo do resto do ambiente. O 

sistema de RA reconhece o marcador, calcula e registra a coerência do 

posicionamento deste com relação ao visor da câmera. 

Um típico marcador pode ser definido como segue: 

 
Os usuários interagem com o sistema de RA, usando um marcador 
fiducial bidimensional contendo um quadrado preto com um interior 
branco. O padrão dentro da região branca pode ser usado para 
identificar diferentes marcadores por meio de modelo de 
harmonização. (YANG; LIAO, 2014, p. 109) 

 

 

 

A Figura 6 apresenta exemplos de marcadores da biblioteca ARTOOLKIT: 

marcador plano, multimarcador plano e multimarcador cúbico. 
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Figura 6 – Marcadores da biblioteca ARTOOLKIT 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Existem bibliotecas de RA que utilizam marcadores com imagens 

coloridas e também que não exigem uma borda proeminente para que seja 

destacado do ambiente. 

Na identificação dos marcadores em cena, são utilizadas técnicas de 

visão computacional. Para ser utilizado, um marcador precisa ser cadastrado no 

sistema.  

Existem várias maneiras de detectar marcadores. Uma delas é com a 

utilização de imagens binarizadas, as quais o software analisa, procurando por 

padrões cadastrados anteriormente. 

 
As seguintes etapas são executadas para a detecção dos 
marcadores: inicialmente, a imagem capturada pela câmera ou por 
outro processo é transformada em uma imagem binária (com valores 
em preto e branco). Logo após, o software analisa a imagem e 
encontra os marcadores, e os compara com os previamente 
cadastrados. Quando encontrado um marcador, um objeto 
tridimensional virtual é adicionado à imagem real, na posição e 
orientação do marcador original. (KIRNER;  SISCOUTTO, 2007, 
p.124) 

 
Assim é possível inserir objetos virtuais na cena alinhados com o mundo 

real captado, preservando a coerência de orientação e perspectiva com que são 

visualizados. 

O uso de marcadores é uma técnica simples e de baixo custo 

computacional, porém em alguns sistemas de RA, ela pode ser considerada intrusiva 

contaminando o ambiente com a presença de um elemento não natural. 

 Além de posicionar objetos corretamente alinhados com o ambiente, 

marcadores podem ser aplicados também na interação de pessoas com os objetos 

virtuais. Quando um objeto virtual associado a um determinado marcador no 
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ambiente sofrer interação do ator em cena, os movimentos que o ator executar sobre 

o marcador refletirão no objeto, como um avatar. 

Contudo, nem sempre os marcadores em formas de cartão são 

convenientes para interação com objetos virtuais. Por exemplo, se o objeto for uma 

esfera, o ator não poderá segurá-lo da mesma forma que segura um cartão. Objetos 

muito grandes também terão problemas quando representados por pequenos 

marcadores. 

Nesse caso, torna-se necessário o uso de interfaces tangíveis que 

representam o objeto virtual. Utilizando um elemento físico qualquer, com forma e 

dimensão semelhantes ao objeto que se quer representar, associa-se a ele um 

marcador, ou alguns marcadores, colados na superfície. Conforme o elemento físico 

é manipulado, o marcador sofrerá as modificações de posição e orientação 

correspondentes. Na imagem final, a interface tangível é substituída pelo objeto 

virtual associado aos marcadores. 

 

Interfaces tangíveis permitem interações diretas com o mundo físico, 
através das mãos ou de objetos e ferramentas reais como uma 
pazinha, por exemplo. Uma das maneiras mais simples e populares 
de implementação de interfaces tangíveis é conseguida no ambiente 
de realidade aumentada ARTOOLKIT, usando vídeo “see-through”. A 
presença de um cartão marcador em frente à câmera faz com que o 
objeto virtual associado a ele seja colocado sobre ele. (TORI et al., 
2006, p.31) 

 

 
 

3.3 Rastreamento das mãos e reconhecimento de gestos 
 

Nos casos em que não é possível executar a ação sobre um marcador, 

uma saída é fazer com que o sistema reaja aos gestos executados pelo ator, ou 

seja, implementar uma forma de reconhecimento gestual. 

Existem, basicamente, duas formas principais de realizar o rastreamento 

3D para permitir a interação por meio de gestos manuais: com luvas especiais com 

sensores ou por meio de técnicas de visão computacional, fazendo o rastreamento 

dos movimentos das mãos. Em se tratando de estúdios virtuais, não é conveniente a 

utilização de luvas pelo ator, pois as luvas acabarão presentes na cena final 

combinada, a não ser que uma técnica – que pode ser custosa – seja aplicada para 

a remoção, ou então se a luva estiver integrada ao figurino quando assim for 
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possível. 

Em ambas abordagens, a técnica deve ser aplicada a fim de transpor a 

mão humana ou simplesmente o significado da ação por ela executada para o 

mundo virtual. 

 
No ambiente 3D é necessário reconhecer a mão humana como um 
objeto virtual para interagir com ambientes virtuais, neste processo é 
necessário um algoritmo para reconhecer o movimento das mãos 
humanas que irão interagir com o ambiente virtual. Nesse processo o 
movimento da mão humana pode ser lido como um objeto e 
comunicar-se com o ambiente virtual, utilizando processamento de 
imagem. (ARIYANA; WURYANDARI, 2012, p.2) 

 
Santos, Lamounier e Cardoso (2011, p.114) destacam algumas 

necessidades para um sistema de interação em RA baseado em visão 

computacional. 

a) Compatibilidade com múltiplas cores de pele; 

b) Suportar variações de luz; 

c) Não possuir dependência do ambiente de trabalho; e 

d) Permitir a determinação da posição/gesto no espaço tridimensional. 

 

3.4 Sensores para detecção de profundidade 
 

As câmeras convencionais têm como princípio de funcionamento o 

fornecimento de imagens 2D, ou seja, informação matricial, em que a imagem é 

representada por pontos (pixels) e cada unidade possui uma informação com 

relação a sua cor.  

As técnicas de Realidade Aumentada, como uso de marcadores, visam, a 

partir das informações de uma imagem bidimensional, estruturar um ambiente 

tridimensional no qual os elementos virtuais, objetos modelados em três dimensões, 

possam ser posicionados, integrados e renderizados, por fim, com todo o resultado 

convertido então para duas dimensões, para a apresentação em uma tela. 

Os problemas dessa técnica surgem quando da necessidade de se utilizar 

objetos ou atores, reais e virtuais, em sobreposição e o sistema não é capaz de 

registrar o que está mais a frente, e o que está mais ao fundo. 

Uma solução para este problema é o emprego de sensores de detecção 

de profundidade, como por exemplo o Microsoft Kinect®. O Kinect utiliza um sensor 

especial que emite raios infravermelhos, e a partir deles é capaz de calcular a 
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distância da câmera a cada elemento captado na imagem. 

Uma câmera de detecção de profundidade é então capaz de fornecer 

para cada pixel, ou grupo de pixels, uma informação a mais, referente a 

profundidade, ou seja, a distância no eixo transversal ao plano de visão da câmera 

(eixo z). 

Muito útil para o controle de exibição dos elementos na ordem em que se 

posicionam com relação ao ponto de vista da câmera no ambiente misturado, esse 

tipo de câmera também possui aplicação na interação. 

Como mencionado anteriormente, uma técnica para promover a interação 

com objetos virtuais utiliza visão computacional para identificar gestos/ações 

praticadas pelo ator com ou sobre um objeto virtual. Essas técnicas podem utilizar 

imagens bidimensionais ou mesmo visão estéreo para executar ações como verificar 

se o usuário (ou a sua mão, ou outra parte do corpo) está em contato ou na distância 

adequada para iniciar a interação com o objeto. 

A informação de profundidade torna esse processo mais efetivo, uma vez 

que é capaz de executar os cálculos sobre um ambiente tridimensional, facilitando a 

segmentação da imagem e a identificação dos elementos em cena. A matriz de 

profundidade pode ser utilizada associada ou não com imagens RGB (Red, Green 

and Blue). O trecho a seguir descreve um sistema que combina o quadro RGB e o 

quadro de profundidade para rastrear a posição da mão no ambiente com o Kinect, 

utilizando também técnicas de processamento de imagem. 

 
O sistema calibra as saídas RGB e de profundidade do sensor Kinect 
para estabelecer um mapeamento de geometria entre eles. 
Segmenta a região de pele no quadro RGB com base em modelo de 
cor da pele. Remove ruído usando um threshold aplicado ao quadro 
de profundidade. Finalmente, aplica uma transformada de distância 
para encontrar a área de pele e um algoritmo baseado em curvatura 
identifica as pontas dos dedos. (BILLINGHURST; PIUMSOMBOON; 
BAI, 2014, p.3) 

 

Alguns equipamentos baseados em sensores para detecção de 

profundidade, como o Kinect, possuem implementações em suas SDK (Software 

Development Kit), que provêm rastreamento das partes do corpo humano, ou seja, 

os processos de segmentação de imagem e identificação de corpos humanos 

presentes em cena são feitos pela ferramenta, fornecendo dados para a constituição 

de um esqueleto virtual. 
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3.5 Transformações geométricas e matrizes de transformação 

A manipulação de um objeto em cena interfere na posição e na orientação 

em que esse objeto se apresenta no ambiente. O posicionamento de um objeto no 

espaço tridimensional é feito por meio de coordenadas. Por convenção, a posição é 

dada pela distância em relação aos eixos do sistema de coordenadas x, y e z, e a 

orientação é pela rotação em cada um dos eixos.  

O sistema de coordenadas fornece uma referência para medidas de 

tamanho e posição dos objetos no ambiente, definida para uma finalidade específica. 

Ao se definir um sistema de coordenadas de referência, deve ser especificado a 

unidade básica, bem como os limites dos valores aceitos no sistema de referência. 

Os sistemas de coordenadas em três eixos podem ser descritos de formas 

diferentes dependendo da orientação dos eixos, resultando nos chamados sistemas 

positivos ou negativos, ou então, que obedecem às regras da “mão direita” ou da 

“mão esquerda”. 

 

Mesmo que se considere o eixo x como o horizontal e o eixo y como 
o vertical, o eixo z pode ser considerado apontando em duas 
direções. A direção positiva será a que obedecer a denominada regra 
da “mão direita” de ordenação dos eixos. Podemos descrever essa 
regra da seguinte forma: posicione sua mão direita aberta, na direção 
do primeiro eixo, vá girando a mão de modo que ela aponte para o 
segundo eixo, afaste o dedão dos demais dedos e veja se ele aponta 
no sentido do terceiro eixo. Se isso ocorrer, significa que as três 
direções formam um sistema de eixos positivo. (CONCI; AZEVEDO, 
2003, p. 44) 

 

As transformações geométricas podem ser representadas por equações, 

mas uma forma de facilitar a manipulação dos objetos é com emprego de matrizes, 

aplicando operações matemáticas simples. As matrizes são utilizadas para 

representar as transformações no ambiente 3D porque são parecidas com o modelo 

organizacional da memória dos computadores e estruturas de armazenamento o que 

facilita o trabalho dos programadores e tornando mais rápidas as aplicações que 

utilizam Computação Gráfica (CONCI; AZEVEDO, 2003, p. 33). 

Assim, transformações como posição e orientação, e outras como escala, 

reflexão e cisalhamento, são descritas em forma de matrizes. A Figura 7 ilustra uma 

rotação no eixo z com a matriz usada para o cálculo dessa transformação. 
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Figura 7 – Transformação de rotação 

 

Fonte: adaptada de CONCI; AZEVEDO, 2003, p. 46. 

 

Várias transformações podem ser combinadas em uma única matriz a 

qual é chamada de matriz de transformação. 
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CAPÍTULO 4 

INTERAÇÃO COM MARCADORES E INTERFACES TANGÍVEIS 
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4 INTERAÇÃO COM MARCADORES E INTERFACES TANGÍVEIS 

A interação com interfaces tangíveis pode empregar marcadores 

associados a objetos reais. O conjunto marcador/objeto real serve de referência 

tanto para o usuário, quanto para o sistema. Ações executadas pelo ator sobre o 

marcador. como movimentação e rotação, podem se refletir no objeto virtual a ele 

associado. 

A primeira etapa deste trabalho se concentrou no estudo da interação com 

interfaces tangíveis. A análise foi feita com base em experimentos executados na 

primeira versão do ARSTUDIO. 

O objetivo dos experimentos foi verificar a aplicabilidade dos marcadores 

e interfaces tangíveis para a interação em cenas em que há seleção e manipulação 

de objetos virtuais, verificando a eficiência dessa técnica quanto à similaridade com 

a interação com objetos reais. 

A versão atual do software do ARSTUDIO apresenta uma série de 

funções para implementação de estúdio virtual, entre elas, funções de segmentação 

de imagem. Uma particularidade nessa questão é o módulo de oclusão mútua que 

utiliza o Kinect V1 para exibição dos elementos virtuais e reais com coerência de 

profundidade. Ou seja, se um elemento real como a mão do ator, por exemplo, e um 

objeto virtual estiverem na mesma direção com relação à câmera e a mão estiver 

posicionada mais próxima da câmera do que o objeto virtual, esse não pode 

sobrepor a ela quando renderizado. A informação de profundidade permite 

segmentar os elementos por distância da câmera, permitindo que a mão seja 

destacada do restante da imagem real e posicionada sobre o objeto na cena final. 

 

4.1 Ambiente experimental 

O ARSTUDIO apresenta uma interface dividida em um menu superior com 

funções básicas, uma área grande para visualização da cena capturada em tempo-

real, com os elementos virtuais inseridos, e um painel no lado esquerdo para a 

configuração do ambiente, ativação dos recursos e seleção de marcadores e 

modelos 3D. Os marcadores podem ser escolhidos entre uma lista de marcadores 

pré-cadastrados. Os modelos podem ser carregados por meio da sua estrutura de 

arquivos suportados pelo software e são associados aos marcadores selecionados 

anteriormente. A Figura 8 mostra a interface do software. 
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Figura 8 – Interface do ARSTUDIO 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para os experimentos, o ambiente do ARSTUDIO foi configurado com 

uma webcam com resolução 1080p (full HD) fixa em tripé, alinhada com um Kinect 

v1, calibrados para que os planos de captura estejam muito próximos para cenas 

registradas entre 1 e 4 metros de distância aproximadamente. Foi utilizado um fundo 

de cenário verde para o chroma-key. Para iluminação, foram aplicados dois 

refletores de luz suave. 

A câmera foi posicionada em tripé a uma altura de 1,60 metros em ângulo 

de 0º do chão. O ator ficou posicionado a 3,10 metros da câmera onde executou os 

movimentos com marcadores. 

Os movimentos executados nos experimentos foram de translação e 

rotação utilizando uma das mãos. As rotações foram feitas em 360º graus nos eixos 

X, Y e Z e a translação na distância máxima de 0,5 metros. 

A Figura 9 mostra o ambiente de estúdio como montado para a execução 

dos experimentos. 
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Figura 9 – Ambiente experimental 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A primeira versão do ARSTUDIO permite também que sejam salvas uma 

cópia da cena real captada pela câmera e uma cópia da cena aumentada com os 

objetos e o cenário virtual aplicados. 
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4.2 Experimentos com marcadores e interfaces tangíveis 

 

a) Experimento 1 

Esse experimento utiliza um multimarcador em formato de cubo para a 

manipulação de um objeto virtual. Nesse caso, o marcador é utilizado para registrar 

a posição do objeto e também como interface tangível para o ator manipulá-lo. 

Dessa forma toda a movimentação sofrida pelo cubo pela ação do ator se reflete no 

objeto virtual com se o ator de fato o segurasse, transladando e rotacionando, o 

objeto durante a cena. A Figura 10 mostra a cena obtida no experimento. 

 

Figura 10 - Experimento com multimarcador cúbico  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Nesse caso, como o objeto precisa ser manipulado pelo ator, o marcador 

deve obrigatoriamente permanecer na cena. Assim para que o marcador não 

contamine a cena final, o objeto virtual possui dimensão e formato adequado para 

sobrepor o marcador na totalidade. Também é necessário que o objeto virtual 

possua formato compatível para a empunhadura, constituindo uma cena coerente 

para a visualização. O multimarcador cúbico permite que o objeto seja rotacionado 

em qualquer eixo, uma vez que sempre haverá uma face do marcador visível para a 

câmera. 
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b) Experimento 2 

Esse experimento utiliza uma interface tangível aliada a um marcador 

plano. Para garantir a correta empunhadura de uma garrafa, como se o ator 

estivesse de fato segurando-a, foi utilizado um cilindro real com um marcador de 4 

cm embutido. A Figura 11 mostra o resultado obtido nesse experimento. 

 

Figura 11 - Experimento com interface tangível cilíndrica aliada a marcador 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O objeto físico usado como interface tangível, o cilindro, pode ser 

confeccionado em cor verde para que se ocorrer de ele ser maior que o objeto 

virtual, ele possa desaparecer na segmentação de cor. Porém, deve-se evitar isso 

para o caso de o ator trazer o objeto a frente do seu próprio corpo, onde a 

transposição da imagem de fundo não pode ocorrer. 

 

c) Experimento 3 

Nesse experimento, o multimarcador cúbico está associado a uma 

interface tangível que permite ao ator segurar e manipular uma guitarra virtual. O 

objeto físico foi confeccionado para possuir o comprimento apropriado para a 

empunhadura. O multimarcador é composto por 5 marcadores diferentes de 4 cm (a 

sexta face do cubo é utilizada para fixar o elemento tangível). A informação de 

profundidade nesse caso é requerida para que a mão do ator possa se posicionar 

em frente ao objeto virtual. A Figura 12 mostra a cena obtida no experimento. 
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Figura 12 - Experimento com multimarcador cúbico  

aliado a interface tangível 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O marcador cúbico permite alguma movimentação do ator, mas este deve 

evitar que alguns movimentos recorram na oclusão do marcador pelo próprio ator, 

uma vez que o instrumento deve estar colado ao seu corpo.  

 

d) Experimento 4 

O experimento da Figura 13 tem o objetivo de estruturar uma cena em 

que o ator possa vestir um objeto virtual, no caso um capacete. É empregado um 

multimarcador em forma de coroa. Assim o objeto virtual reproduzirá as rotações e 

translações feitas pela cabeça do ator. 

 

Figura 13 - Experimento com marcador e interface em forma de coroa 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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O Kinect tem como função nesse caso, garantir que o rosto apareça no 

interior a frente da face traseira do capacete exibindo, com coerência física, o 

envolvimento da cabeça pelo capacete. Na Figura 13 é possível observar que uma 

zona em que o Kinect não consegue definir a profundidade, prejudica o contorno do 

rosto. 

 

4.3 Resultados e considerações 

Os experimentos permitiram encontrar e investigar questões que 

envolvem o uso dos marcadores fiduciais, interfaces tangíveis para interação com 

objetos virtuais em estúdio. O Quadro 1 apresenta os resultados dos experimentos. 

 

Quadro 1 – Experimentos com marcadores e interfaces tangíveis 

EXPERIMENTO 
CONDIÇÕES DE 

ENTRADA 
RESULTADOS CONSIDERAÇÔES 

Experimento 1 - 
Executar 

movimentações, 
inclusive rotações, 
com o objeto virtual 

- Multimarcador: cubo 
com faces de 7cm e 

marcador de 4 cm em 
cada face 

- Iluminação suave, 
para não prejudicar o 
reconhecimento do 

marcador 

- Objeto exibido 
durante a cena, com 
poucas interrupções 

- Rotações 
acompanham a 

rotação do marcador 
com alguns erros 

- Tamanho do 
marcador suficiente 

para o 
reconhecimento 
sendo também 
sobreposto pela 

geometria do objeto 
 

Experimento 2 - 
Empunhar objeto 
virtual de formato 

cilíndrico 

- Marcador plano 
4cm, associado a 
interface tangível 
(objeto cilíndrico) 

- Iluminação suave, 
para não prejudicar o 
reconhecimento do 

marcador 

- Empunhadura 
natural  

- Objeto exibido 
durante a cena, com 
poucas interrupções 

- Dimensões da 
interface tangível as 
mais próximas das 

dimensões do objeto 
virtual 

Experimento 3 -
Empunhar uma 
guitarra virtual 

- Multimarcador: cubo 
com faces de 7cm e 
marcador de 4 cm em 
em 5 faces 
- Interface tangível 
associada 
- Iluminação suave 
para não prejudicar o 
reconhecimento do 
marcador 

- Objeto exibido 
durante a cena, com 
poucas interrupções 
- Acompanha 
rotações do marcador 
com poucos erros e 
permite algumas 
movimentações do 
ator 

- Movimentos do ator 
planejados de modo 
que uma face do 
marcadores esteja 
sempre visível 

Experimento 4 -
Vestir um capacete 

virtual 

- Multimarcador em 
formato de coroa 
- Iluminação suave, 
para não prejudicar o 
reconhecimento do 
marcador 

- Objeto exibido 
durante a cena, com 
poucas interrupções 
- Acompanha 
rotações do marcador 
e da cabeça do ator 
com poucos erros  

- A coroa que sustenta 
as faces do 
multimarcador serve 
também como 
interface tangível para 
que o ator possa 
vestir o capacete 
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- Contornos 
levemente 
prejudicados na 
zonas em que há 
dificuldade de definir 
a profundidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para as interfaces tangíveis, a questão mais importante refere-se a situações mais 

complexas em que o objeto virtual se posicionará em frente a um objeto ou ator real. 

Nesse caso o elemento tangível precisa ser confeccionado em forma e dimensão de 

maneira a ser totalmente envolvido pela geometria do objeto 3D, pois há o risco que 

esse elemento transpareça na imagem final ou deixe transparecer o cenário se ele 

for da mesma cor do fundo. 

Convém ressaltar que, para o uso como pré-visualização para o diretor e 

a equipe de filmagem, essas limitações não interferem na eficiência do estúdio 

virtual, uma vez que as imagens serão tratadas em pós-produção.  

Com relação aos marcadores, a limitação está no seu rastreamento 

durante os movimentos e ações desenvolvidas sobre eles. O não reconhecimento 

dos marcadores pode ocorrer por questões de iluminação, distância ou oclusão. 

Com relação à iluminação, o excesso ou falta dela prejudica o 

reconhecimento deles pela visão computacional. Os movimentos na interação 

podem resultar em sombras ou brilho intenso na superfície do marcador, 

inviabilizando o rastreamento. 

As etapas da movimentação devem ocorrer dentro de uma distância 

adequada que está relacionada com o tamanho do marcador. 

Por fim, os movimentos devem ser planejados para que não ocorra 

oclusão do marcador durante a cena. Ou então, os multimarcadores devem ser 

projetados prevendo formas de que uma face esteja visível quando houver oclusão 

da outra, o que não exclui a necessidade de planejar os movimentos, já que nem 

toda oclusão pode ser prevista. 

O emprego dos marcadores se mostrou robusto, pouco suscetível a erros, 

principalmente com relação a orientação, pois uma vez que superada as limitações 

mencionadas, o rastreamento em uma mesma pose resulta em mudanças sutis de 

um quadro para outro, mantendo estabilidade durante a imobilização e fluidez nos 

movimentos. 
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CAPÍTULO 5 

PROTÓTIPO PARA INTERAÇÃO NO ARSTUDIO 
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5 PROTÓTIPO PARA INTERAÇÃO NO ARSTUDIO 

Como parte do projeto do ARSTUDIO, este trabalho dedica-se ao módulo 

para interação com objetos virtuais. A Figura 14 esquematiza o projeto como um 

todo, destacando o ponto em que esta pesquisa se insere. 

 

Figura 14 – Interação e demais estruturas do ARSTUDIO 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com o avanço das tecnologias nas áreas envolvidas, o projeto está se 

estruturando visando uma nova versão, que integre, de maneira prática, ferramentas 

que forem lançadas e que podem contribuir com o aperfeiçoamento do projeto. O 

novo sistema deve se estruturar em torno de um motor (engine) gráfico que suporte 

ferramentas e módulos específicos por meio de SDKs e plug-ins. 

Visando a implementação da nova versão do software, o presente 

trabalho apresenta um protótipo para o módulo de interação com objetos virtuais 

para o ARSTUDIO. 

Como já mencionado, a versão atual do ARSTUDIO dispõe do uso de 

marcadores fiduciais para a implementação das técnicas de Realidade Aumentada à 

cena captada pela câmera em tempo real. Os marcadores além, de serem utilizados 
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para posicionamento dos objetos virtuais e alinhamento do mundo virtual com o 

mundo real, podem ser adaptados para o emprego na interação dos objetos, uma 

vez que ações de movimentação e rotação aplicadas sobre os marcadores são 

replicadas para os objetos virtuais. 

Contudo, nem sempre a utilização do marcador é a forma mais 

apropriada. Uma alternativa é o rastreamento das mãos e dedos do ator, 

transformando seus movimentos em comandos para interação com objetos que 

estejam em contato com ele no ambiente aumentado. 

O sensor Kinect por meio de sua SDK, provê um esqueleto virtual que 

permite ao sistema no qual está sendo empregado, captar e interpretar os 

movimentos do corpo do ator. Porém, a primeira versão do sensor, utilizada na atual 

versão do ARSTUDIO, não possuía detalhamento ao nível das articulações dos 

dedos das mãos e, portanto, o esqueleto provido apresentava somente movimentos 

de tronco, cabeça e membros até as palmas das mãos. 

Em se tratando da manipulação de objetos com as mãos, é 

importantíssimo que o sistema seja capaz de produzir informação sobre a 

movimentação dos dedos a fim de detectar gestos de agarrar e pinçar objetos, por 

exemplo. Isso se tornou possível com a versão 2 do sensor Kinect que é capaz de 

fornecer um esqueleto, com uma quantidade maior de articulações, incluindo duas 

articulações em oposição: o polegar e os demais dedos da mão. 

Este trabalho apresenta, portanto, a estruturação de um protótipo de 

módulo de interação para o ARSTUDIO, utilizando Realidade Aumentada e 

esqueleto virtual para a manipulação de objetos. O módulo deve permitir a interação 

com objetos utilizando marcadores e interfaces tangíveis, e também por meio do 

rastreamento dos movimentos de mãos e dedos. 

A manipulação de objetos pretendida consiste nos movimentos de 

deslocamento e rotação dos objetos virtuais pelo ator, considerando como gestos, 

portanto, os movimentos de agarrar, deslocar/rotacionar e soltar um objeto virtual. 

O protótipo apresenta um sistema que implementa Realidade Aumentada, 

carregando objetos virtuais em cena, sobre os quais são aplicadas as técnicas para 

interação relatadas. O software descrito não possui uma interface para a 

implementação de estúdio virtual, apresentando apenas as estruturas básicas das 

rotinas para interação. 
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5.1 Arquitetura 

 

O protótipo de interação para o ARSTUDIO foi desenvolvido a partir de 

uma base criada utilizando o UNITY, como engine para criação de mundo virtual, 

integrado à biblioteca de Realidade Aumentada ARTOOLKIT e à SDK do Kinect V2. 

 

5.1.1 A Engine Gráfica Unity 

O Unity é um editor e também uma engine gráfica de Realidade Virtual, 

voltada especialmente para o desenvolvimento de jogos. O software apresenta uma 

interface gráfica para o desenvolvimento de ambientes virtuais em 2D e 3D. Nesta 

seção são apresentadas as principais funcionalidades da plataforma para ambientes 

3D. 

A unidade básica da engine do Unity é o game object. A cena virtual 

criada no Unity é resultado da combinação dos game objects organizados em uma 

hierarquia formando um grafo de cena2, dispostos em um mundo virtual com origem 

em um ponto O(0,0,0). Os game objects podem ou não ter associadas geometrias 

ou estruturas poligonais, que são os modelos gráficos produzidos em 3D. 

Cada game object possui uma matriz de transformação que indica a sua 

posição e sua orientação no espaço com relação aos eixos x, y e z. A posição e a 

orientação de um game object são computadas com relação à origem do mundo 

virtual e com relação ao game object pai, o elemento imediatamente superior na 

hierarquia dos game objects. A transformação com relação ao elemento pai é 

computada no Unity como coordenadas locais.  

A posição de um objeto no Unity é armazenada na forma de uma matriz 

de 3 posições, Vector3. Já a rotação é armazenada na forma de Quatérnio3. Uma 

particularidade do Unity é o emprego do sistema de coordenadas da mão esquerda 

para as rotações. 

                                                 
2 Estrutura hierárquica de nós que representa a cena virtual. Os nós possuem geometrias ou outras estruturas da 

cena. É geralmente organizado em árvore (somente um pai por nó) e cada nó mantém ponteiros para os 

filhos. O grafo de cena preserva a eficiência de estado e aplica com eficiência a informação de 

transformação. Assim, o grafo determina também como a cena é renderizada. 
3 Estrutura algébrica de 4 dimensões com números complexos utilizada para representar uma rotação em um 

eixo, ao contrário de representações tradicionais como ângulos de Euler, que representam a rotação em torno 

dos eixos x,y e z. Tem como principal vantagem a eliminação da ambiguidade na representação que ocorre 

com Euler (DAM, KOCH e LILLHOLM, 1998). 
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Ao game object está associada também uma matriz de escala, referente a 

dimensão do objeto em cada um dos eixos. 

No motor do Unity, devem ser associados também aos game objects, os 

components, que são as unidades responsáveis pelos comportamentos 

desenvolvidos por cada objeto. Serão descritos aqui, somente os componentes 

importantes para a realização deste trabalho. 

Quando a um game object está associado um modelo, a aplicação de cor 

e textura ao polígono se dá através do componente Material. 

Os colisores como Box Collider, Sphere Colliders e outros, são 

componentes associados aos game objects para demarcar a superfície de colisão 

dos objetos simplificando ou aprimorando os cálculos de colisão independente da 

superfície poligonal. Mas para teste e execução de colisões no Unity, é necessário 

aplicar física. Para a aplicação de física a um game object, deve-se associar a ele 

um componente Rigid Body, que define atributos de corpo para o objeto, como 

massa, por exemplo, e também comportamentos como Use Gravity, que define se o 

corpo sofrerá ação da gravidade. Um atributo utilizado nesse projeto é Is Kinematic 

que define se o objeto sofrerá ação de forças do motor de física do Unity. Com 

relação ao collider, é importante ressaltar o atributo Trigger que permite que uma 

colisão seja detectada sem que os desdobramentos dessa colisão sejam 

executados. 

Componentes também associados aos game objects são os scripts, que 

servem para a programação de comportamentos e cálculos do sistema. Os scripts 

do protótipo são escritos não linguagem C# e utilizados para carregar a biblioteca 

ARTOOLKIT, a SDK do Kinect, além dos códigos específicos para a manipulação de 

mãos e dedos a partir dos dados do esqueleto virtual e das mudanças de status e 

comportamento dos objetos virtuais com os quais haverá interação. 

Mono Behaviour é a classe básica da qual todos os scripts derivam. Por 

meio dessa classe é implementado o motor do sistema com atualização quadro-a-

quadro, sendo aplicáveis, dentre outros, os métodos Start para inicialização dos 

objetos, Update para atualização de status dos objetos quadro-a-quadro, e Stop para 

encerramento dos objetos. Os scripts Mono Behaviour desenvolvidos no protótipo 

podem ser vistos no Apêndice. 

A câmera no Unity é implementada também como um game object com 

sua matriz de transformação própria. Assim a imagem de saída do ambiente criado 
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no editor é a imagem dos objetos virtuais posicionados do ponto de vista do objeto 

Camera. 

Os plug-ins são carregados no editor do Unity por meio dos assets, que 

incorporam ao projeto elementos próprios como modelos, materials, scripts e cenas 

de exemplo. 

O protótipo foi desenvolvido com a versão 5.2.2 do editor do Unity. 

 

5.1.2 Biblioteca de RA: ARTOOLKIT 

 

Para implementar RA no ambiente do Unity, ou seja, integrar o ambiente 

virtual do Unity à imagem do ambiente real captada pela câmera, o protótipo utiliza a 

biblioteca ARTOOLKIT por meio do plug-in ARTOOLKIT for Unity na versão 5.3.1. 

O ARTOOLKIT utiliza o mecanismo do Unity que permite aos seus plug-

ins executarem chamadas a funções nativas implementadas em C/C++. É assim que 

o ARTookit se comunica com o sistema operacional para obter a imagem da câmera 

e executar o rastreamento de marcadores por meio do seu código nativo. Uma lista 

simplificada de funções da biblioteca é exposta externamente, podendo ser chamada 

diretamente pelo Unity. 

Assim, o plug-in possui uma parte de código nativo implementada em 

biblioteca dinâmica, o libARWrapper, e uma parte implementada por meio de scripts 

do Unity em C#. A Figura 15 ilustra o esquema do plug-in ARTOOLKIT for Unity. 
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Figura 15 – Esquema Funcional do ARTOOLKIT for 

Unity

 

Fonte: ARTOOLKIT Documentation4 

 

Como é possível ver na Figura 13, a biblioteca possui então três 

componentes básicos no Unity: ARController, ARMarker e ARCamera. 

A inserção do ARTOOLKIT ao projeto é feita incorporando uma instância 

do ARController a um game object. O ARController é responsável pelas chamadas 

das funções nativas. Nele são feitas as configurações básicas do sistema como o 

modo de captura da câmera, de acordo com o dispositivo usado, sendo definidos os 

planos próximo e distante do frustum de visão da câmera, além do parâmetro 

Threshold para reconhecimento dos marcadores e da layer do Unity a ser usada 

pelo plug-in. Permite também que o sistema seja iniciado com a imagem invertida 

horizontalmente, como se o usuário estivesse em frente a um espelho, entre outras 

funções. 

O ARMarker representa os marcadores utilizados em cena. Para cada 

marcador empregado é necessário um game object com um ARMarker associado. 

Ao game object do marcador são atribuídos os objetos virtuais associados àquele 

                                                 
4 Disponível em: http://artoolkit.org/documentation 
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marcador, dentro da hierarquia (grafo de cena). O centro do primeiro marcador 

passa ser a origem do sistema de coordenadas do ambiente aumentado. 

O ARCamera é o script a ser associado ao objeto câmera. A matriz de 

transformação da câmera passa a ser calculada em função do rastreamento do 

primeiro marcador. A câmera do sistema se move, portanto, em função da 

modificação de posicionamento do marcador. 

As rotações no ARTOOLKIT utilizam o sistema de coordenadas da mão 

direita, mas o plug-in possui funções internas para conversão de sistema que integra 

o seu funcionamento com o ambiente do Unity. 

 

5.1.3 Rastreamento do esqueleto do ator usando o Kinect V2 

Como mencionado nos capítulos anteriores, o Kinect é um sensor para 

detecção de profundidade, capaz de prover, para uma imagem captada, a 

informação de profundidade associada a cada píxel. 

Para o cálculo da profundidade, o Kinect utiliza técnicas de triangulação 

por meio de feixes de luz. Na sua segunda versão (V2), é empregada triangulação 

por time-of-flight (TOF), diferente da versão anterior que utilizava a triangulação por 

luz estruturada. 

Sensores baseados em luz estruturada emitem feixes de luz projetando 

padrões em listras perpendiculares à linha de base da triangulação, inferindo a 

profundidade com base na deformação dos padrões. Os sensores time-of-flight 

calculam a distância dos objetos no ambiente a partir do tempo que a luz demora a 

percorrer a distância entre o sensor e as superfícies. Assim a profundidade é obtida 

pelo atraso entre o envio e a recepção dos impulsos. 

Mais do que fornecer a informação de profundidade, o Kinect utiliza 

também essa informação para a segmentação da imagem e, por meio de 

reconhecimento de padrões, consegue então detectar a presença de corpos 

humanos no ambiente e assim rastrear partes do corpo. 

O sistema do Kinect foi desenvolvido empregando aprendizado baseado 

em florestas aleatórias. O treino dos classificadores empregou imagens obtidas com 

captura de movimento (Motion-Capture). Com esse sistema o Kinect faz a predição 

das partes do corpo para cada pixel da imagem de profundidade obtida, extraindo 

localização e orientação das juntas (SHOTTON et al., 2011). 



53 

 

 

As funções de rastreamento das partes do corpo são providas a partir da 

SDK do Kinect. Para cada frame, são fornecidos os dados com os quais é possível 

gerar um esqueleto virtual. As juntas identificadas estão relacionadas na Figura 16 

que esquematiza um grafo de cena de acordo com a hierarquia das juntas no padrão 

da SDK do Kinect. 

 

Figura 16 – Hierarquia de juntas do Kinect 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Figura 17 representa um esqueleto virtual obtido a partir dos dados da 

SDK com a identificação das juntas. 
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Figura 17 – Esqueleto virtual Kinect no Unity 

  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A SDK fornece os dados de posicionamento e orientação do corpo com 

inversão no eixo horizontal, para que o usuário desenvolva e monitore suas ações 

como se estivesse diante de um espelho. Com relação às rotações, o Kinect utiliza o 

sistema de coordenadas da mão direita, necessitando conversão para o uso no 

Unity. 

 

5.2 ESTRUTURAÇÃO DO PROTÓTIPO 

O protótipo foi estruturado em um projeto que integra os plug-ins do 

ARTOOLKIT e do Kinect, reunindo em uma cena os componentes que carregam as 

funcionalidades das duas ferramentas. 

O grafo de cena com a hierarquia dos game objects foi definido como na 

Figura 18. 
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Figura 18 – Hierarquia dos game objects 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Um objeto ArToolKit associa os scripts ARControler e ARCamera para a 

integração com a biblioteca. A cena aumentada é estruturada no objeto Scene Root, 

que possui o objeto Marker Scene, que corresponde ao marcador, e o objeto 

Camera, a câmera principal do sistema que dá a saída de tela da cena final. Cada 

marcador em cena necessita de um objeto Marker. Os objetos Marker são 

posicionados hierarquicamente em paralelo dentro de Scene Root. A cena contém 

ainda o objeto Directional Light que associa uma iluminação padrão do Unity para 

exibição dos objetos. Este trabalho não contempla questões de iluminação da cena 

virtual. 

O objeto BodyManager carrega o plug-in do Kinect com as funções para 

recuperação dos dados de transformação das juntas (posição e orientação). Um 

objeto BodyView associa o script BodyView que faz a integração do esqueleto do 

Kinect com os objetos que representam as partes do corpo utilizados na cena, 

transpondo os dados das transformações das juntas. 
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No ambiente real, o sensor Kinect é acoplado à webcam que fornece ao 

ARTOOLKIT a cena capturada. 

Para a utilização da câmera RGB acoplada ao Kinect, foi necessária a 

calibração do conjunto, feita com o algoritmo desenvolvido por Herrera, Kannala e 

Heikkil (2012) no MATLAB (ambiente de computação numérica), que utiliza as 

imagens RGB da câmera e o mapa de profundidade do Kinect. O algoritmo é capaz 

de calcular os parâmetros intrínsecos e extrínsecos da câmera como distância focal 

e coeficiente de distorção das duas câmeras, a partir de uma coleção de imagens 

RGB e de profundidade tiradas em diversos ângulos de um plano quadriculado. O 

resultado dessa operação é uma matriz de transformação que indica posição e 

orientação de uma câmera com relação à outra. 

O conjunto câmera e Kinect é apontado para o espaço do estúdio onde 

são posicionados atores, objetos reais e marcadores fiduciais. A Figura 19 mostra o 

conjunto câmera e Kinect como montado para o sistema. 

 

Figura 19 – Câmera e sensor acoplados 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Figura 20 apresenta um diagrama geral da cena com a integração das 

ferramentas e posicionamento de acordo com o sistema de coordenadas. 
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Figura 20 – Diagrama geral do ambiente 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O sistema define a origem do mundo virtual no centro do primeiro 

marcador, portanto o sistema de coordenadas do mundo virtual coincide com o 

sistema de coordenadas do marcador. Os cálculos de rastreio desse marcador 

fornecem a posição e orientação da câmera em função dele. Os demais marcadores 

que forem adicionados também terão sua matriz de transformação calculada no 

sistema de coordenadas do primeiro marcador. 

O Kinect, por sua vez, fornece os dados da posição e orientação das 

juntas com relação ao sensor. Estando o sensor acoplado à câmera, logo os objetos 

que representam as juntas do esqueleto virtual têm sua matriz de transformação 

calculada no sistema de coordenadas da câmera. 

Esses dados devem ser transmitidos aos objetos que representam as 

partes do corpo relacionadas com as ações de interação: mãos e dedos. Esses 

objetos são associados tendo como objeto pai, a câmera. Assim a conversão do 

sistema de coordenadas da câmera para o sistema de coordenadas do mundo (o do 

marcador) é feita ao definir a transformação dada pelo Kinect como transformação 

local dos objetos, ou seja, uma transformação com relação à câmera, que permite 

ao Unity calcular, indiretamente, a posição no mundo virtual. 
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Portanto, como mostrado na Figura 20, dentro da hierarquia são 

associados ao objeto camera os objetos que representam as partes do corpo 

envolvidas na interação. Esses objetos recebem os dados das posições das juntas 

das mãos direita e esquerda e dos dedos, respectivamente. Ao estarem associados 

à câmera do ARTOOLKIT, eles se posicionam alinhados com o ambiente real na 

imagem misturada, e portanto acompanham os movimentos do ator em cena. A 

Figura 21 ilustra o funcionamento desses objetos. 

 

Figura 21 – Objetos avatar de mão e dedo indicador 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Algumas particularidades das ferramentas utilizadas interferem 

diretamente na configuração das matrizes de transformação desses objetos. A 

primeira questão diz respeito a inversão do eixo horizontal da imagem captada, 

quando o sistema for iniciado com imagem não espelhada. Nesse caso antes de 

aplicar os dados de posição e orientação fornecidos pela SDK é necessário fazer a 

inversão dos valores. A inversão quanto a posição é feita com relação ao eixo x e 

quanto a orientação a inversão é aplicada sobre a rotação do eixo y (Figura 22). A 

inversão só é necessária quando o sistema for iniciado com inversão (imagem 

espelhada). 
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Figura 22 – Inversão horizontal 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A segunda questão que interfere na configuração das matrizes de 

transformação é o fato de o Unity utilizar, para as rotações, o sistema de 

coordenadas da mão esquerda. No caso do ARTOOLKIT a conversão é feita 

automaticamente pelo plug-in, porém, com relação a orientação das juntas 

fornecidas pelo Kinect, é necessário então a conversão dos valores no eixo z das 

rotações, transpondo os dados que estão em coordenadas da mão direita para as 

coordenadas da mão esquerda do Unity. 

Portanto, a atualização das matrizes de transformação quadro-a-quadro 

dos objetos que representam as juntas deve ser feita com a conversão dos valores 

da posição no eixo x e da rotação nos eixos y e z. Sendo as posições das juntas do 

Kinect calculadas com relação à câmera, portanto o ponto zero do eixo x é o centro 

da área de captura. Assim a inversão do dado de posição no eixo x é dada por uma 

multiplicação por -1. 

Com relação à orientação, a conversão não é trivial, já que as rotações no 

Unity são armazenadas em Quatérnios. O Kinect fornece a orientação das juntas em 

uma estrutura de vetor de 4 posições como o Quatérnio do Unity, porém no sistema 

de coordenadas da mão direita.  

A obtenção da orientação é feita então em duas etapas. Primeiramente, 

os valores do quatérnio são transpostos um a um para as matrizes de rotação dos 

objetos.   

A segunda parte, que é a inversão no eixos y e z, é feita da seguinte 

forma: o objeto que representa a mão é composto por dois objetos pai e filho. O 

objeto filho é quem recebe os dados da rotação fornecidos pelo Kinect, já o pai 
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possui por padrão uma rotação, armazenada em Quatérnio, equivalente a uma 

inversão dos eixos y e z - que em ângulos de Euler seria R(0º,180º, 180º) - que não 

pode ser alterada e que inverte a orientação nos eixos y e z ao replicar a 

transformação para o objeto filho. 

Os objetos que utilizam a orientação de juntas fornecida pelo Kinect são 

os objetos que representam as mãos, formados pelos conjuntos rHandp->rHandr 

(mão direita) e lHandp->lHandr (mão esquerda). A rotação das mãos é importante 

para interação com os objetos virtuais em cena, como será visto mais adiante. 

Com relação aos objetos virtuais, considerados aqui os game objects que 

representam os objetos com os quais haverá interação do ator em cena, eles são 

inseridos no sistema sempre por meio de marcadores, mesmo com a interação feita 

por meio de rastreamento dos movimentos. 

A cada objeto é associado um componente Rigid Body para atribuir física 

ao objeto. Assim é preciso associar também ao marcador um elemento estático 

como base de apoio para o objeto, a fim de que a gravidade não atraia o objeto 

inserido para baixo. Esse elemento pode ser um plano ou outro elemento cuja 

superfície possa sustentar o objeto. Ele pode servir também para ocultar o marcador 

na cena final. 

O objeto deve ter o componente de física desativado quando estiver sobre 

efeito da interação por gestos. Nesse caso, ele deve ser reativado quando da 

liberação do objeto da interação. 

A Figura 23 sintetiza o fluxo das entradas e saída no protótipo. 

 

Figura 23 – Fluxo de entradas e saída 

 

Fonte: Elaborada pelo autor



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

INTERAÇÃO BASEADA EM GESTOS  
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6 INTERAÇÃO BASEADA EM GESTOS 

Este capítulo descreve o processo de desenvolvimento no protótipo dos 

mecanismos para interação com objetos virtuais a partir dos movimentos das mãos 

detectados pelo sensor Kinect e o teste desse mecanismo por meio de 

experimentos. 

Como citado nos primeiros capítulos deste trabalho, as técnicas para 

interação em Realidade Aumentada devem se desenvolver por processos que 

tornem a manipulação dos objetos virtuais a mais natural possível, portanto, mais 

próxima da forma como é feita fisicamente com objetos reais. 

Dessa forma, considerando a capacidade do sistema de rastrear o 

movimento das mãos por meio do Kinect, para o mecanismo de interação buscou-se 

formas de captar os movimentos tais quais ocorrem em uma interação com objetos 

reais. Assim, considerando especificamente o ato de agarrar com uma das mãos, foi 

identificada primeiramente a necessidade do contato da mão com o objeto, em 

seguida o envolvimento total ou parcial da palma e dos dedos e, por fim, a pressão 

dos dedos sobre a superfície do objeto. 

Devido à complexidade envolvida no ato de pressionar e, sendo esse 

aspecto não visual - ou mesmo pouco visual – ele foi suprimido do processo. Assim, 

a identificação do ato de pegar o objeto baseou-se nos princípios de detectar o 

contato com mão e o envolvimento do objeto. 

Como descrito no capítulo 5, a estrutura para rastreamento dos 

movimentos para interação foi feita a partir das juntas envolvidas no processo, 

transpondo os dados de transformação para game objects que representam mãos e 

dedos no mundo virtual, posicionados com relação à câmera. Para cada frame 

(quadro), a posição e a orientação desses objetos são atualizadas. Esses objetos 

não possuem polígonos (objetos vazios) e, embora presentes, não são então 

renderizados na tela para não aparecerem na cena, sendo apenas seus 

comportamentos utilizados no processo.  

Estando os objetos mãos e dedos movimentando-se no mundo virtual, 

alinhados com as mãos do usuário na imagem captada, os processos de detectar o 

contato e o envolvimento de um objeto virtual é feito por detecção de colisão dos 

polígonos envolvidos. É importante salientar que as colisões detectadas nesse caso 

não podem se desdobrar, ou seja, com transferência de movimento de um objeto 

para outro com atuação de forças mecânicas. Para isso os colisores dos objetos e 
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rotinas de teste de colisão são configurados como Trigger. O objetivo desse 

processo é que as rotinas sinalizem apenas que ocorreu contato entre os objetos 

envolvidos sem que haja desdobramento dessa colisão. Dessa forma também, os 

objetos podem se sobrepor, invadindo o volume poligonal um dos outros. Assim não 

haverá problemas se o ator posicionar a sua mão de forma que o objeto que 

representa o dedo, por exemplo, invada o volume do objeto virtual que está sendo 

manipulado. 

A partir da definição da forma como são detectadas as colisões, foi 

definida uma sequência lógica de eventos caracterizando a ação de manipulação. O 

processo possui três eventos básicos: seleção, que é a forma como o usuário indica 

ao sistema que ele pretende interagir com um objeto, indicando qual será esse 

objeto; movimentação, que diz respeito às translações e rotações do objeto no 

espaço pretendidas pelo usuário; e, por fim, a liberação, que se refere ao evento que 

indica o fim da interação. 

A partir do momento que houve a seleção do objeto, a física nele precisa ser 

desativada, ou seja, esse objeto não pode mais sofrer efeitos da simulação de física 

do motor do Unity, pois seus movimentos serão feitos a partir da movimentação das 

mãos até a sua liberação. No Unity, isto é feito desativando a propriedade 

isKinematic do objeto. 

 

6.1 Mecanismo de interação com uma das mãos 

Nesse processo são empregados os objetos que representam uma das 

mãos e os dedos, interpretando os movimentos como um gesto de agarrar o objeto. 

No desenvolvimento desse processo, alguns problemas precisaram ser 

considerados. O primeiro deles é a limitação na acurácia do rastreio da posição e 

orientação do dedo polegar. Por ser uma parte pequena do corpo, o reconhecimento 

a partir da imagem de profundidade pelo Kinect é mais difícil, resultando na pouca 

estabilidade da junta no esqueleto virtual. A outra questão, também por conta de 

uma limitação no rastreio das juntas, ocorre com relação ao registro da rotação da 

palma da mão. A pouca estabilidade ocorre principalmente com a mão fechada, 

quando diminui os pontos de referência na imagem para o cálculo da orientação. 

A pesquisa para o desenvolvimento do mecanismo de interação com uma 

mão foi feita no sentido de atenuar esses problemas, tornando possível a 
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manipulação adequada dos objetos. Nesse processo, três abordagens diferentes 

foram tomadas para estruturar os eventos. 

 

a) Abordagem 1 

Foi baseada em um movimento simples de pinçar os objetos detectando a 

colisão das pontas dos dedos indicador e polegar com o objeto. A Figura 24 ilustra 

essa abordagem. 

 

Figura 24 – Interação com uma mão – Abordagem 1 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

a) Os objetos que representam os dedos são dispostos de forma que suas 

superfícies fiquem muito próximas do que seriam as pontas dos dedos; 

b) A seleção ocorre ao ser detectada a colisão dos dois dedos com a 

superfície do objeto e não se inicia enquanto apenas um dos dedos estiver em 

contato. Nesse momento, a física no objeto é desativada. A movimentação do objeto 

ocorre associando-se a matriz de transformação da mão à matriz do objeto, 

replicando translação e rotação; e 

c) A liberação ocorre quando pelo menos um dos dedos não estiver mais 

colidindo com o objeto manipulado. A física do objeto é reativada e ele sofre o efeito 

da gravidade. 
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Um problema dessa abordagem é que o mecanismo é dependente do 

rastreamento do polegar que possui suas limitações. Dependendo do erro na 

detecção da posição do polegar, o objeto se solta da mão do usuário, mesmo que 

ele não tenha se movimentado com esse intuito. 

Outra questão é a utilização apenas das pontas dos dedos que permite 

que o objeto possa ser pego com um simples toque das pontas dos dedos, não 

criando uma sensação de envolver o objeto para pegá-lo. 

 

b) Abordagem 2 

Para produzir o efeito de envolvimento do objeto pelos dedos, o objeto 

precisa entrar em contato com a junta da mão para iniciar a interação. Uma 

modificação na forma como os dedos mantem o status da interação também foi feita 

para diminuir os erros causados pela limitação no rastreamento do polegar. A Figura 

25 mostra o mecanismo por essa abordagem. 

 

Figura 25 – Interação com uma mão – Abordagem 2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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a) Os colisores das esferas que representam os dedos são maiores, 

aumentando as possibilidades de contato; 

b) A seleção ocorre quando o objeto colide com a junta da mão, criando 

um efeito mais próximo com o ato de agarrar. Foi removido o teste de contato das 

pontas dos dedos com o objeto. A física é desativada; 

c) É testado o contato de um dedo com o outro, ou seja, verificado se a 

mão está se fechando na presença do objeto. Com os colisores maiores, a simples 

aproximação dos dedos garante que a interação prossiga. A movimentação é feita 

com a matriz de transformação do objeto associada à matriz do objeto mão; e 

d) A liberação ocorre quando os dedos se afastam. A física é reativada e o 

objeto sofre a ação da gravidade. 

O efeito visual do ato de agarrar é melhor nessa abordagem e os 

problemas com a instabilidade da posição do polegar diminuídos. 

 

c) Abordagem 3 

Para eliminar os problemas com o polegar, essa abordagem foi 

desenvolvida de forma que o sistema não dependa dele. Assim o ato de fechar as 

mãos é verificado com a aproximação da junta do dedo indicador à junta da mão. 

A Figura 26 esquematiza o mecanismo de acordo com essa abordagem. 

 

Figura 26 – Interação com uma mão – Abordagem 3 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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a) As juntas de mão e dedo indicador são dispostas com o tamanho dos 

colisores ajustados para que possam entrar em contato quando houver movimento 

de fechar a mão; 

b) Como na abordagem anterior, a seleção ocorre quando o objeto colide 

com a junta da mão. A física é desligada; 

c) A interação prossegue com a movimentação enquanto houver contato 

entre os colisores da mão e do dedo indicador – aproximação da ponta do dedo à 

palma da mão; e 

d) A liberação ocorre com o afastamento do indicador, no movimento de 

abrir a mão. O objeto é atraído para baixo ao ser reativada a física. 

Essa abordagem torna o processo mais robusto, uma vez que não está 

suscetível aos problemas do polegar. 

Por outro lado, com o polegar não participando desse processo, ele pode 

ser mantido mais aberto, o que contribui para o melhor rastreamento da orientação 

da mão, dando mais estabilidade ao movimento de rotação. 

Por reunir formas mais efetivas de lidar com as limitações do rastreio, a 

abordagem 3 foi implementada na versão final do protótipo apresentado. 

 

6.2 Mecanismo de interação utilizando as duas mãos 

Esse processo é mais simples porque utiliza basicamente a informação 

de posição das duas mãos obtidas pelo sensor Kinect. Como o rastreamento da 

junta da mão é bastante preciso, esse processo é menos suscetível a falhas. 

A seleção ocorre quando detectada a colisão das duas mãos com o 

objeto. A partir daí as diferenças de posicionamento das mãos são replicadas para o 

objeto até a sua liberação com o afastamento das mãos. 

Durante a movimentação, a translação do objeto acompanha os 

deslocamentos das mãos. Já a rotação é calculada de acordo com as diferenças de 

rotação ocorridas em um eixo imaginário entre as duas mãos. Por exemplo, se no 

momento que o objeto foi selecionado, as duas mãos estavam dispostas 

lateralmente (horizontal), com uma movimentação que resultar que uma mão ocupe 

posição imediatamente acima da outra (vertical), então houve uma rotação de 90 

graus sobre o objeto.  

Esse mecanismo foi estruturado a partir de um objeto vazio introduzido na 

cena, denominado TwoHands. A matriz de transformação desse objeto é calculada a 
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cada quadro a partir da movimentação das duas mãos. A posição é calculada 

sempre como o ponto médio entre uma mão e outra. Já a rotação é calculada a 

partir do ângulo formado entre as duas mãos, ou melhor, a orientação obtida a partir 

da direção de um eixo entre as duas mãos. 

Quando ocorrer a seleção de um objeto virtual, a matriz de transformação 

desse objeto é associada como filha da matriz do objeto TwoHands. A partir desse 

momento as movimentações ocorridas sobre o objeto TwoHands são replicadas ao 

objeto selecionado até a sua liberação. 

A Figura 27 esquematiza as transformações do objeto TwoHands e o 

processo de interação com duas mãos. 

 

Figura 27 – Interação com duas mãos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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a) Os objetos que representam as mãos estão dispostos de acordo com 

os dados obtidos do sensor; 

b) A posição de TwoHands é definida pelo ponto médio entre as duas 

mãos; 

c) A rotação de TwoHands é calculada a partir da direção do eixo entre as 

duas mãos; 

d) A seleção de um objeto virtual ocorre quando detectada a colisão das 

duas mãos com o objeto. O objeto selecionado é associado a matriz de 

transformação do objeto TwoHands; 

e) A partir daí toda movimentação do objeto TwoHands é replicada ao 

objeto selecionado; e 

f) A liberação ocorre quando as mãos se afastam, não sendo mais 

detectada a colisão de pelo menos uma delas com o objeto. 

Esse processo, portanto, depende exclusivamente dos dados de posição 

das juntas das mãos. 

 

6.3 Ambiente experimental 

Nesta seção são descritos experimentos realizados para teste do 

protótipo com interação baseada em gestos. O protótipo e o ambiente em estúdio 

foram utilizados na forma como segue. 

Com relação ao software, a montagem da cena com objetos virtuais é 

feita pelo editor do Unity.  A inserção dos objetos é feita associando-se os modelos 

3D aos objetos Marker Scene. A Figura 28 mostra a interface do Unity com a cena 

do protótipo carregada. 
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Figura 28 – Protótipo no editor do Unity 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O ambiente de teste foi configurado com uma webcam com resolução 

1080p (full HD) fixa em tripé acoplada ao sensor Kinect V2. Na iluminação, foram 

utilizados dois refletores de luz suave. Um monitor voltado para o ator exibe a 

imagem espelhada como retorno da cena aumentada para o ator. 

A câmera foi posicionada em tripé a uma altura de 1,60 metros em ângulo 

de 0º do chão. O ator ficou posicionado a 2,10 metros da câmera onde executou os 

movimentos. A mesa que serviu de apoio para o marcador possui altura de 0,76 

metros e foi posicionada a 1,50 metros da câmera 

Os movimentos executados nos experimentos foram de translação e 

rotação utilizando as mãos. As rotações foram feitas em 360º graus nos eixos X, Y e 

Z e a translação na distância máxima de 0,5 metros. 

A Figura 29 mostra o ambiente de estúdio montado para o experimento. 
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Figura 29 – Ambiente experimental 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Um marcador fiducial foi utilizado na cena apenas para alinhar o ambiente 

real com o virtual e atribuir uma posição inicial para o objeto virtual a ser manipulado. 

Para que o objeto ficasse próximo do marcador, uma mesa real foi posicionada no 

cenário também. Assim o marcador serve também como referência visual da posição 

do objeto para o ator. Ele possui como referência também a imagem espelhada da 

cena em um monitor posicionado a sua frente próximo à câmera.  

Como o objeto inserido possui física, ele precisa de uma base para não 

sofrer a ação da gravidade. Por outro lado, para que o ator não precisasse aproximar 

sua mão da superfície da mesa, o que prejudicaria o rastreio, o objeto a ser 

manipulado foi posicionado sobre uma base alta, distanciando-o da mesa real. Assim 
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o objeto a ser manipulado pôde ser posicionado no ambiente, longe de qualquer 

superfície real, porém, não aparecendo flutuando no espaço. 

 

6.4 Experimentos com rastreamento das mãos 

a) Experimento 1 

Esse experimento teve como objetivo verificar o funcionamento do 

mecanismo de interação com uma mão e encontrar a melhor forma de um ator 

interagir com o elemento para que a cena pareça natural. 

A ação desenvolvida na cena é a aproximação da mão do ator, a seleção 

do objeto com o movimento de agarrar, a manipulação do objeto transladando-o no 

espaço da cena e rotacionando-o, e, por fim, a liberação, quando o objeto é solto no 

ambiente. A Figura 30 ilustra cada etapa do processo verificada no experimento. 

 

Figura 30 – Experimento Interação com uma mão 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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a) A cena é iniciada com ator posicionado de forma que o Kinect faça o 

rastreamento das partes do corpo e o mundo virtual é alinhado com o ambiente por 

meio do marcador presente na cena. O objeto a ser manipulado é posicionado 

associado ao marcador; 

b) O ator executa a aproximação da mão ao objeto. Ele possui apenas 

referência visual, do próprio marcador e do monitor. Não há retorno tátil para ele, 

pois não há emprego de interface tangível. A superfície da mesa interfere no rastreio 

do Kinect; 

c) O ator seleciona o objeto quando este colide com a junta da mão. A 

referência é sempre visual. Nesse caso, ele percebe que houve mudança sutil no 

posicionamento do objeto; 

d) A movimentação ocorre com o ator mantendo a mão fechada ou um 

pouco fechada com o indicador dobrado na direção da palma. As mudanças de 

orientação da mão são replicadas ao objeto. Como o rastreio da orientação não é 

preciso, algumas rotações ocorrem independente do movimento feito pelo ator; 

e) Quando o ator abre a mão, o objeto é liberado e sofre o efeito da 

gravidade. 

 

b) Experimento 2 

Esse experimento teve como objetivo verificar o funcionamento do 

mecanismo de interação utilizando as duas mãos, avaliando também sua eficiência e 

identificando limitações. Assim como o experimento anterior, as ações executadas 

são a aproximação das mãos ao objeto, a seleção com as duas mãos, 

movimentação e a liberação. 

A Figura 31 ilustra cada etapa do experimento. 
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Figura 31 – Experimento Interação com duas mãos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

a) A cena é iniciada com ator posicionado de forma que o Kinect faça o 

rastreamento das partes do corpo e o mundo virtual é alinhado com o ambiente por 

meio do marcador com o objeto a ser manipulado também associado a ele; 

b) O ator executa a aproximação das mãos ao objeto tendo como 

referência visual o marcador e a imagem do monitor.  
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c) O objeto é selecionado com a colisão das duas mãos com ele. A 

seleção é percebida com uma mudança sutil no posicionamento do objeto, quando 

ele é associado a matriz de transformação do objeto TwoHands; 

d) As mudanças de orientação ocorrem no objeto na medida que muda o 

ângulo de posição de uma mão com relação a outra. A movimentação ocorre 

enquanto for mantido o status de colisão das duas mãos com o objeto;  

e) Ao afastar as mãos, a colisão com o objeto não é identificada e ele é 

então liberado, sendo atraído pela gravidade. 

 

6.5 Resultados e considerações 

O Quadro 2 mostra o resultado dos experimentos de interação baseada 

em gestos. 

Quadro 2 – Experimentos com rastreamento das mãos 

OBJETIVO 
CONDIÇÕES DE 

ENTRADA 
RESULTADOS OBSERVAÇÕES 

Experimento 1 - 
Selecionar, 

movimentar e liberar o 
objeto utilizando uma 

mão 

- Objeto posicionado 
inicialmente com 
marcador fiducial  
- Iluminação suave  
- Sensor Kinect 
informa posição e 
orientação das juntas 
para objetos invisíveis 
na cena 
- Monitor com imagem 
espelhada como 
retorno para o ator 

- O ator consegue 
agarrar o objeto 
observando a ação 
pelo monitor 
- A movimentação 
ocorre com alguns 
movimentos 
imprecisos de rotação 
devido ao rastreio 
- Ao abrir a mão, o 
objeto é atraído pela 
gravidade 

- O marcador serve 
também como 
referência visual no 
mundo real 
- O ator percebe que 
houve a seleção por 
uma movimentação 
sutil do objeto, quando 
ele é associado ao 
objeto mão 
- Deixar o dedo 
polegar bem aberto e o 
indicador não muito 
fechado diminui os 
erros do rastreio da 
orientação 

Experimento 1 - 
Selecionar, 

movimentar e liberar o 
objeto utilizando as 

duas mãos 

- Objeto posicionado 
inicialmente com 
marcador fiducial  
- Iluminação suave  
- Sensor Kinect 
informa posição e 
orientação das juntas 
para objetos invisíveis 
na cena 
- Monitor com imagem 
espelhada como 
retorno para o ator 

- O ator consegue 
pegar o objeto 
observando a ação 
pelo monitor 
- A movimentação 
ocorre de acordo com 
os movimentos das 
duas mãos 
- Com o afastamento 
das mãos, o objeto é 
atraído pela gravidade 

- O marcador serve 
também como 
referência visual no 
mundo real 
- O ator percebe que 
houve a seleção por 
uma movimentação 
sutil do objeto, quando 
ele é associado ao 
objeto TwoHands 
- O rastreio da posição 
das mãos é bastante 
preciso o que torna 
limpa a movimentação 
do objeto  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Como verificado nos experimentos o processo de interação com duas 

mãos é mais eficiente porque possui menos fatores limitantes.  

Para os dois processos a aproximação e seleção do objeto é um ponto 

bastante importante porque o ator não tem percepção física da sua presença, 

tornando a ação difícil. 

O ator deve utilizar para a aproximação as referências visuais de que 

dispõe, o marcador e a imagem de retorno. A seleção é mais complicada porque a 

única referência é a imagem do monitor e exercer o movimento correto requer 

atenção e cuidado. 

Com relação à movimentação, no caso da interação com uma mão, ela 

não pode ser muito rápida para não prejudicar o rastreio, tanto na questão da 

orientação da junta da mão, como no posicionamento das juntas que pode resultar 

que não há aproximação do indicador da palma e assim identificado o fim da 

interação com a liberação do objeto. 

No caso da interação com duas mãos, pode ser difícil para o ator manter 

as mãos posicionadas na mesma distância do início ao fim do movimento. No caso 

de as mãos se aproximarem, não há problemas porque o status de colisão é mantido 

quando os colisores do objeto mão e do objeto manipulado estiverem em 

sobreposição. O contrário, o afastamento das mãos, pode romper o status de colisão 

e liberar o objeto. Nesse sentido, também é importante que o movimento não seja 

rápido. 

Para os dois modos de interação, mas principalmente para a interação 

com uma mão, o ator precisa manter posição adequada para o melhor rastreio, com 

a maior quantidade de pontos visíveis para o sensor (como as pontas dos dedos) e 

longe de superfícies que prejudicam o cálculo da profundidade no ambiente e, 

consequentemente, a identificação das partes do corpo. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÃO 
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7 CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi possível verificar, de forma empírica, a viabilidade de 

exercer interação com objetos virtuais 3D com naturalidade, atendendo as 

necessidades do estúdio virtual em que os atores precisam pegar e manipular 

objetos como se eles estivessem presentes em cena, executando movimentos 

análogos às ações executadas sobre objetos reais. 

O emprego de interfaces tangíveis e marcadores fiduciais mostrou-se 

suficientemente eficiente para a obtenção de cenas aumentadas convincentes. A 

principal vantagem desse método é retorno tátil para o ator e a percepção da 

presença física do objeto. Assim é possível executar com eficiência ações como a 

empunhadura correta do objeto, com a confecção de elementos, como interfaces 

tangíveis, adequados aos objetivos da cena. 

Outra vantagem do uso de marcadores é a eficiência no rastreamento da 

orientação do mesmo, o que torna a apresentação do objeto bastante estável na 

cena e os movimentos fluidos. 

As limitações dessa técnica estão relacionadas aos fatores que prejudicam o 

rastreio dos marcadores que são: a iluminação, pois a movimentação do objeto para 

diversas posições do estúdio pode produzir sombras ou brilho intenso sobre a face 

do marcador; a distância da câmera, porque as etapas dos movimentos que forem 

executadas distanciando o marcador da câmera podem resultar em não 

reconhecimento desse marcador; e a oclusão em que objetos reais e principalmente 

as partes do corpo do ator podem ocultar o marcador da visão da câmera. 

O emprego de rastreamento dos movimentos das mãos também é uma 

forma eficiente de executar a interação, tendo como vantagem a possibilidade de ser 

feita com uma série de objetos inclusive aqueles sobre os quais não podem ser 

associados marcadores. 

Essa abordagem é mais complexa pois requer o mapeamento e o 

desenvolvimento de mecanismos específicos para cada tipo de gesto. Neste 

trabalho foram elaborados mecanismos para pegar, carregar e soltar os objetos de 

forma natural, análoga a forma como os objetos reais são manipulados. Uma das 

limitações desse processo é a ausência de percepção física do objeto, sendo o ator 

orientado pelas referências visuais, como um marcador em cena e monitores de 

retorno da cena aumentada. 
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O uso do sensor Kinect apresentou como limitação o rastreio principalmente 

da orientação da palma da mão. Para lidar com essa limitação é importante que o 

ator se posicione sempre de forma que o maior número de pontos, como as pontas 

dos dedos, fique na visão do sensor e sempre distantes de superfícies que 

prejudiquem a leitura da profundidade. 

Para ambos os métodos de interação, os movimentos não podem ser 

rápidos, ou seja, ultrapassarem a capacidade da câmera de capturá-los com nitidez, 

o que prejudica o rastreamento tanto de marcadores, como das partes do corpo. 

Outra questão importante é que, independente dos meios empregados, é necessário 

o planejamento dos movimentos, das etapas e poses a serem realizadas, e também 

das interfaces tangíveis e dos marcadores que serão empregados. 

Como trabalhos futuros, vislumbra-se a possibilidade de implementação dos 

demais recursos para estúdio virtual como a oclusão mútua, prevista no projeto do 

ARSTUDIO, que no caso da interação é importante para manter a coerência de 

exibição do corpo do ator e os objetos manipulados como, por exemplo, mostrar os 

dedos envolvendo o objeto agarrado. 

Além disso, a utilização de outros equipamentos de rastreamento com 

capacidade de captura dos movimentos de um maior número de juntas das mãos, 

tais como o LEAP MOTION e o Real Sense, poderia trazer uma maior acurácia e 

estabilidade na detecção e implementação dos gestos. 
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APÊNDICE A 
 
 

SCRIPTS ORIGINAIS ELABORADOS PARA O  
PROTÓTIPO DE MÓDULO DE INTERAÇÃO 

 
 

BodyView.cs 

 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using Kinect = Windows.Kinect; 

 

public class BodySourceView : MonoBehaviour  

{ 

    public GameObject BodySourceManager; 

 

 //cria variáveis que refereciam objetos das partes do corpo 

    public GameObject lTip; 

    public GameObject lHandp; 

    public GameObject lHandr; 

    public GameObject rTip; 

    public GameObject rHandp; 

    public GameObject rHandr; 

 

    private BodySourceManager bodyManager; 

    

    void Update ()  

    { 

     // verifica conexão com o Kinect e carrega dados do sensor 

        if (BodySourceManager == null) 

        { 

            return; 

        } 

         

         

     bodyManager = 

BodySourceManager.GetComponent<BodySourceManager>()

; 

        if (bodyManager == null) 

        { 

            return; 

        } 

         

 

     // carrega os dados dos corpos identificados 

        Kinect.Body[] data = bodyManager.GetData(); 

        if (data == null) 

        { 

            return; 

        } 

       

        foreach(var body in data) 

        { 
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            if (body == null) 

            { 

                continue; 

            } 

             

            if(body.IsTracked) 

            { 

                RefreshBodyParts(body); 

            } 

        } 

    } 

   

 

    // atualiza posição e orientação das juntas 

    private void RefreshBodyParts(Kinect.Body body) 

    { 

 

     //percorre as juntas do esqueleto 

        for (Kinect.JointType i = Kinect.JointType.SpineBase; i <= 

Kinect.JointType.ThumbRight; i++) 

        { 

            // carrega dados de posição e orientação de uma junta 

            Kinect.Joint joint = body.Joints[i]; 

            Kinect.JointOrientation jointOrientation = 

body.JointOrientations[i]; 

    

         // atribui os dados das juntas envolvidas na interação 

aos respectivos objetos como transformação local 

            if (i.ToString() == "HandRight" && 

joint.TrackingState.ToString() == "Tracked") 

            { 

                rHandp.transform.localPosition = 

GetVector3FromJoint(joint); 

                rHandp.transform.localRotation = 

GetQuaternionFromJoint(jointOrientation.Orientation

); 

 

            } 

            if (i.ToString() == "HandTipRight" && 

joint.TrackingState.ToString() == "Tracked") 

            { 

                rTip.transform.localPosition = 

GetVector3FromJoint(joint); 

            } 

 

            if (i.ToString() == "HandLeft" && 

joint.TrackingState.ToString() == "Tracked") 

            { 

                lHandp.transform.localPosition = 

GetVector3FromJoint(joint); 

                lHandp.transform.localRotation = 

GetQuaternionFromJoint(jointOrientation.Orientation

); 

 

            } 

            if (i.ToString() == "HandTipLeft" && 
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joint.TrackingState.ToString() == "Tracked") 

            { 

                lTip.transform.localPosition = 

GetVector3FromJoint(joint); 

            } 

 

        } 

    } 

     

  

 // cria um matriz de posição em Vector3 com os dados do Kinect 

    private static Vector3 GetVector3FromJoint(Kinect.Joint joint) 

    { 

        return new Vector3(joint.Position.X, joint.Position.Y, 

joint.Position.Z+0.35F); 

    } 

 

 

 // cria um matriz de rotação em Quatérnio com os dados do Kinect 

    private static Quaternion GetQuaternionFromJoint(Kinect.Vector4 

jointOrientation) 

    { 

        return new Quaternion(jointOrientation.X, 

jointOrientation.Y, jointOrientation.Z, 

jointOrientation.W); 

    } 

 

} 
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HandControl.cs 

 

 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

 

public class _HandControl : MonoBehaviour { 

    // cria variáveis que refereciam objetos da cena 

 public GameObject tip; 

    public GameObject pick; 

    public GameObject handr; 

    public GameObject marker; 

 

    public bool pinch = false; // define se há movimento de pinça 

    public bool touch = false; // define se há contato com objeto 

    public bool get = false;   // define se o objeto foi pego 

     

 // testa colisão do objeto mão com outros objetos 

    void OnTriggerEnter(Collider other) 

    { 

 

     // se há colisão com o indicador >> movimento de pinça 

        if (other.name.ToString() == "lTip") 

        { 

            pinch = true; 

        } 

   

     // se a mão colidiu com um objeto marcado como "a ser 

manipulado" 

     // então ocorre a seleção do objeto 

        if (other.gameObject.CompareTag("PickUp")) 

        { 

            pick = other.gameObject; 

            touch = true; 

        } 

    } 

 

    // interrompe o status de colisão da mão com um objeto 

 void OnTriggerExit(Collider other) 

    { 

 

        if (other.gameObject.CompareTag("PickUp")) 

        { 

            touch = false; 

        } 

    } 

 

 // rotina de atualização que executa após os cálculos de física 

(as colisões) 

    void FixedUpdate() 

    { 

        // se há contato da mão com um objeto e movimento de pinça 

     // objeto tem a física desativada 

     // objeto é associado a matriz de transformação da mão 

     if (touch && pinch && !get) 

        { 
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            pick.GetComponent<Rigidbody>().isKinematic = true; 

            pick.transform.parent = handr.transform; 

            get = true; 

        } 

 

  // se não há mais movimento de pinça, encerra 

interação 

  // objeto é liberado e religada a física 

        if (get && !pinch) 

        { 

            get = false; 

            touch = false; 

            pick.GetComponent<Rigidbody>().isKinematic = false; 

            pick.transform.parent = marker.transform; 

            pick = null; 

        } 

 

        pinch = false; 

    } 

} 
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TwoHands.cs 

 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

 

public class _TwoHands : MonoBehaviour { 

    // cria variáveis que refereciam os objetos da cena 

    public GameObject rhand; 

    public GameObject lhand; 

    public GameObject pick; 

    public GameObject marker; 

 

    public bool get = false; // verifica se foi pego com duas mãos 

 

 // rotina de atualização que executa após os cálculos de física  

 void FixedUpdate () { 

   

     // calcula a posição do ponto médio entre as duas mãos 

        transform.localPosition = 

Vector3.Lerp(rhand.transform.localPosition,lhand.tr

ansform.localPosition,0.5F); 

 

     // calcula uma rotação a partir da direção de um eixo que 

vai de uma mão até a outra 

        Vector3 relativePos = rhand.transform.localPosition - 

transform.localPosition; 

        transform.localRotation = 

Quaternion.LookRotation(relativePos); 

 

     // se as duas mãos estão em contato com um objeto 

     // objeto tem a física desativada 

     // objeto é associado a matriz de transformação de TwoHands 

        if (rhand.GetComponent<_HandControl>().touch && 

lhand.GetComponent<_HandControl>().touch) 

        { 

            pick = rhand.GetComponent<_HandControl>().pick; 

            pick.GetComponent<Rigidbody>().isKinematic = true; 

            pick.transform.parent = transform; 

        } 

        else 

        { 

            pick.GetComponent<Rigidbody>().isKinematic = false; 

            pick.transform.parent = marker.transform; 

            pick = null; 

        } 

 } 

} 


