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Resumo 
 

Técnicas de realidade aumentada sem marcadores 

dependem da recuperação de informações da câmera 

virtual a cada quadro de uma seqüência para 

corretamente associar informações 3D às cenas. Este 

artigo apresenta uma técnica que, a partir de 

amostragem de pontos em arestas de um modelo 3D 

previamente gerado mostra-se capaz de recuperar as 

informações de câmera. A técnica se baseia no 

algoritmo Moving Edges para encontrar as 

correspondências entre os pontos amostrados no 

objeto virtual e os pontos da imagem real. Foi 

utilizada também a extração de arestas invisíveis e o 

minimizador não-linear Levenberg-Marquardt. A 

técnica apresentada mostrou-se robusta a oclusões 

parciais, auto-oclusões e mudanças de iluminação. 

Por ser uma técnica baseada em única hipótese, a 

mesma não se mostrou estável em movimentações 

bruscas da câmera e na aproximação de materiais de 

forte gradiente ao objeto rastreado. 

 

Abstract 
 

Markerless augmented reality techniques depend on 

information recovery from the virtual camera in every 

frame of a sequence to correctly associate 3D 

information to scenes. This paper presents a technique 

that from point sampling on edges from 3D previously 

created model shows to be able to recover information 

from the camera. This technique is based on the 

Moving Edges algorithm to find correspondences 

between sampled points in the virtual object and points 

of the actual image. It was also used the extraction of 

invisible edges and a non-linear estimator called 

Levenberg-Marquardt. The technique proved to be 

robust to partial occlusions, self-occlusions and 

changes in lighting. Because it is a technique based on 

unique hypotheses, it is not very stable in sudden 

movements of the camera and when material of strong 

gradient comes close to the tracking object. 

 

 

1. Introdução 
 

Aplicações de realidade aumentada sem marcadores 

(do inglês Markerless Augmented Reality, ou MAR) 

têm como característica a inserção de elementos 

virtuais em cenas reais obedecendo a restrições de 

tempo real [1]. Além disto, estas aplicações não 

requerem a inserção de elementos artificiais no 

ambiente, utilizando informações naturalmente 

presentes nas cenas como linhas [2][3], pontos [4] ou 

texturas [5][6]. 

De forma a realizar a correta inserção dos elementos 

virtuais nas cenas reais os sistemas de realidade 

aumentada precisam recuperar a cada quadro a posição 

e orientação da câmera virtual, num processo chamado 

rastreamento [7].  

As técnicas desenvolvidas em MAR podem ser 

classificadas em dois tipos fundamentais: técnicas 

baseadas em modelos e técnicas baseadas em estrutura 

e movimentos (Structure from motion - SfM) [1]. Nas 

técnicas baseadas em modelos é necessário um 

conhecimento prévio sobre o mundo real, que é 

guardado na forma de um modelo 3D utilizado para 

auxiliar na estimativa da pose da câmera. Nas técnicas 

SfM, o movimento da câmera ao longo da seqüência de 

quadros é estimado sem nenhum conhecimento prévio 

da cena, sendo adquirido durante o rastreamento. 

Com relação às técnicas baseadas em modelos, o 

primeiro grupo desenvolvido foi o das técnicas 

baseadas em arestas devido à sua simplicidade de 

funcionamento e baixo custo computacional. Apesar 

disto, a investigação acerca destas técnicas continua 

sendo um meio efervescente na comunidade de MAR 

[8][9][10]. 

Dentro do contexto de técnicas baseadas em arestas 

existem dois ramos: as técnicas baseadas em 


