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Resumo—A inspeção e manutenção de equipamentos 

sofisticados pode ter um custo elevado, devido aos requisitos de 

treinamento necessários dos técnicos responsáveis por essas 

tarefas. Aplicar técnicas de Realidade Aumentada com 

colaboração assistida pode ser uma alternativa para reduzir os 

altos custos envolvidos nessas atividades. Este artigo propõe 

um protocolo para transmissão de auxílios visuais, 

representados por elementos de Realidade Aumentada, em 

aplicações colaborativas. O protocolo proposto contempla a 

comunicação entre cliente e servidor, na qual o cliente possui o 

papel de supervisionar as atividades remotamente, com a 

possibilidade de enviar apontamentos ou instruções para o 

servidor. Um protótipo foi desenvolvido para demonstrar as 

vantagens da utilização do protocolo em uma aplicação real. 
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Abstract—Inspection and maintenance of complex hardware 

equipment can have an elevated cost, due to the sophisticated 

training required for the technicians responsible for those 

tasks. The use of collaborative Augmented Reality can solve, or 

at least reduce, the cost of these activities. This paper proposes 

a protocol for the transmission of visual cues, represented by 

Augmented Reality elements, in collaborative applications. The 

protocol focuses on a client-server communication, where the 

client has the role to remotely supervise the activities, possibly 

sending interest points or instruction to the server. A prototype 

application was developed in order to demonstrate the 

advantages of a real application usage. 
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I.  INTRODUÇÃO 

O campo de inspeção e manutenção de equipamentos 
possui um grande potencial para aplicações de Realidade 
Aumentada (RA). Entre as principais motivações, está a 
complexidade envolvida na manutenção de equipamentos 
que envolvem tecnologias avançadas. Consequentemente, o 
técnico em campo precisa receber um treinamento complexo 

para dominar com segurança os aspectos do ambiente de 
inspeção [1]. 

O investimento nesta atividade pode se tornar inviável 
quando os equipamentos que necessitam de 
inspeção/manutenção são em grande número ou estão em 
localidades distantes. Em alguns casos, pode ser necessário 
multiplicar o número de especialistas, aumentando o custo 
associado. Em vez disso, uma possível solução é manter um 
número reduzido de técnicos que possuem o conhecimento 
integral do sistema, e multiplicar o número de técnicos com 
conhecimento básico, auxiliados por algum tipo de 
equipamento e com o suporte remoto dos técnicos 
supervisores. Essa distribuição hierarquizada de tarefas 
permite que os técnicos com maior nível de conhecimento 
sejam acionados somente em caso de necessidade. 

Segundo Renevier e Nigay [2], RA colaborativa pode ser 
categorizada em três tipos: colaboração remota em um único 
ambiente virtual, colaboração remota em múltiplos 
ambientes virtuais, e colaboração local em um ambiente 
virtual, ilustrado na Figura 1. 

Em colaboração remota em um único ambiente virtual, 
apenas um usuário está imerso na Realidade Aumentada, 
enquanto os outros usuários podem prover informações 
complementares ao ambiente. Em colaboração remota em 
múltiplos ambientes virtuais, todos os usuários estão imersos 
nas suas respectivas instâncias do mundo virtual, e os objetos 
precisam ser sincronizados para manter a coerência. Em 
colaboração local, existe apenas um mundo virtual, onde 
todos os usuários interagem. 

Esta pesquisa propõe um protocolo de comunicação entre 
diferentes dispositivos que utilizam aplicações de RA 
colaborativa. O protocolo proposto concentra-se na 
colaboração remota em um único ambiente aumentado, com 
papéis diferentes entre os usuários. O cenário de uso consiste 
em uma inspeção auxiliada por um técnico remoto, onde o 
operador em campo requisita auxílio para alguma operação 
na qual ele não possui domínio. O supervisor poderá então 
receber a imagem da câmera do dispositivo do técnico em 
campo e realizar apontamentos ou enviar direcionamentos de 
acordo com o que ele está visualizando. Para este cenário, 


