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Realidade aumentada, inspeção termal, computação vestível 
O presente artigo apresenta o processo de desenvolvimento, através de suas iterações, da plataforma 
computacional vestível miva, em conjunto com o periférico CapCam. O protótipo visa aprimorar a interação dos 
técnicos durante a inspeção termal de equipamentos incorporando um sistema de realidade aumentada para 
auxiliar a execução da tarefa. 

 
Augmented reality, thermal inspection, wearable computing 

The present article shows the development process, through its iterations, of the wearable computing platform miva, 
together with its peripheral device CapCam. The prototype aims to improve the interaction of technicians during 
thermal inspections of equipments by integrating an augmented reality system to assist the execution of such task. 

 
 

1. Introdução 
 
Com o crescimento da demanda por mobilidade e o 
aumento do poder computacional de dispositivos 
miniaturizados, encontrar computadores instalados 
em praticamente qualquer objeto já é uma 
realidade (Marculescu, 2003), (Toney, 2002), 
(Randell, 2002). Desta forma, o conceito de 
Realidade Aumentada (RA) – como adição de 
imagens virtuais a contextos reais em tempo real 
(Azuma, 1997) – se apresenta como uma 
tendência, pois emprega esta infra-estrutura para 
criar novas possibilidades de interação para seus 
usuários. Dentro de tal contexto, o objetivo deste 
artigo é mostrar o processo de desenvolvimento e a 
evolução da plataforma miva como ambiente de 
interação baseado em RA (Teixeira et al, 2007-1) e 
como plataforma para o uso do CapCam, um 

periférico para a execução de inspeções de 
equipamentos baseadas em dados térmicos. 
 
A plataforma computacional vestível foi 
denominada de miva devido as suas principais 
características (Móvel, Interativa, Virtual e 
Autônoma), e é capaz de proporcionar um alto 
grau de interação e imersão ao usuário. Tal 
plataforma utiliza a RA para amplificar a 
percepção do usuário em relação às aplicações e às 
tarefas disponíveis. Ainda, permite a manipulação 
de objetos do mundo real e a inserção de 
informação digital relevante, ampliando as 
capacidades do usuário em identificar e solucionar 
problemas e facilitando o acesso a aplicações e 
serviços avançados.  
 
A miva adota o conceito da modularidade tanto 
para os componentes de hardware quanto para 


