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Resumo 
 

Aplicações de RA (Realidade Aumentada) são as 

que sobrepõem objetos virtuais em uma cena real no 

contexto correto, visando adicionar informação para o 

usuário final. O presente trabalho se propõe a 

desenvolver uma aplicação capaz de simular 

modificações em objetos reais presentes em aplicações 

de RA. É proposta uma abordagem para simular a 

modificação de objetos reais em aplicações de RA, 

através da sobreposição de um objeto com uma réplica 

3D propositalmente modificada do mesmo. O trabalho 

utiliza técnicas de textura dinâmica e de Inpaint para 

aprimorar a resposta visual da modificação realizada. 

Os resultados obtidos são satisfatórios tanto em 

relação ao realismo da alteração do objeto real como 

em relação à performance da aplicação. 

 

 

1. Introdução 
 

Aplicações de RA (Realidade Aumentada) 

inserem objetos virtuais em uma cena real, exibidos 

através de projeção [1], de um display comum [2], ou 

de algum tipo de HMD (Head Mounted Display) [3], 

enquanto aplicações de Realidade Diminuída 

(Diminished Reality) removem objetos de uma cena 

real, para mostrar informações que antes estavam atrás 

do objeto removido [4].  

Ainda segundo [4], as informações utilizadas para 

remover o objeto podem ser obtidas através do uso de 

câmeras múltiplas, ou através de uma única câmera, 

mas utilizando informações de quadros anteriores ao 

atual. Já em [5], vemos uma abordagem que utiliza 

uma técnica de Inpaint como heurística para sintetizar 

as imagens do background, utilizando apenas 

informações presentes no quadro atual. 

Em [6], um estudo sobre realismo em aplicações 

de RA é feito, e segundo o autor, para um bom 

resultado em aplicações de RA com realismo, três 

aspectos devem ser respeitados pelos objetos virtuais 

inseridos: forma, aparência e comportamento. A forma 

pode ser respeitada mantendo as proporções do objeto 

de acordo com as proporções da cena onde o mesmo é 

inserido. A aparência do objeto é realista se respeitar a 

iluminação da cena real, seja utilizando texturas ou 

esquemas complexos de iluminação, como BRDFs 

(Bidirectional Reflectance Distribution Functions) ou 

IBL (Image Based Lighting). E, por último, o 

comportamento do objeto inserido é realista se a 

interação do mesmo com a cena estiver coerente, seja 

em relação à oclusão, às sombras causadas pelo objeto 

virtual nos reais, ou até mesmo as interações de 

colisões entre corpos virtuais e reais. 

Este trabalho foca no aspecto comportamental do 

realismo em aplicações de RA, desenvolvendo um 

sistema capaz de simular modificações em objetos 

reais, em tempo real, visando prover um meio realista 

de interação entre objetos virtuais e reais. Esta 

modificação é realizada por meio da sobreposição do 

objeto a ser modificado na imagem com uma réplica 

virtual 3D do mesmo, devidamente texturizada, e com 

um nível de realismo visual aceitável, para que o 

usuário da aplicação não consiga detectar que o objeto 

modificado é uma réplica. 

Uma aplicação possível para o trabalho proposto é 

um jogo, onde os objetos virtuais inseridos possam 

interagir com os objetos reais modificáveis, 

deformando os mesmos. Isto pode ser feito, por 

exemplo, com o auxílio de algum motor de física. Tal 

interação aumenta o nível de realismo do jogo, pois o 

objeto virtual estaria interagindo de forma coerente 

com o cenário real, e de uma forma que apenas objetos 

reais poderiam interagir. 

Dentre os trabalhos relacionados com este, 

destaca-se o trabalho de [7], que utiliza uma técnica de 

Inpaint para remover os marcadores que estavam 

originalmente pintados em um tecido. Deve-se também 


