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Abstract— When studying markerless augmented reality, the 

point sampling model-based technique stands out among the 

others. While using multiple hypotheses may increase the correct 

matches of these points, it requires high computational cost. This 

paper proposes a technique to improve the step of hypotheses 

identification by using Gaussian adaptive filters. Although we 

implemented only part of the technique, it enhanced the correct 

identification of the winning hypotheses and yielded a pose close 

to the real one. However, as it extensively used projection of 3D 

points, it also increased the time necessary to compute each 

frame. 
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I. INTRODUÇÃO 

 
A realidade aumentada (RA) sem marcadores (do inglês 

Markerless Augmented Reality, ou MAR) se caracteriza por 
executar o rastreamento (tracking) da câmera sem a inserção 
de elementos intrusivos (chamados marcadores) ao ambiente. 
Este processo permite a correta inserção dos elementos 
virtuais na cena real, utilizando informações naturalmente 
presentes como arestas [2], texturas [3] ou a própria estrutura 
da cena [4]. 

Devido as suas perspectivas de aplicação nas mais diversas 
áreas, tais como construção civil, aviação e engenharias [5], as 
técnicas de MAR têm sido muito estudadas e discutidas tanto 
pela academia quanto pela indústria. Um exemplo são 
sistemas de suporte à manutenção, que proveem instruções 
sobre os procedimentos a serem realizados, assim como 
identificam componentes do equipamento com informações 
relacionadas, sendo estas informações sobrepostas à imagem 
capturada em tempo real. Sistemas como esse podem ser 
usados como ferramenta para orientação em tarefas de 
manutenção e inspeção, assim como para treinamento. Nesses 
cenários de aplicação, o rastreamento sem marcadores é 
bastante desejável [15]. 

O uso de técnicas de rastreamento sem marcadores 
baseadas em modelo apresenta algumas vantagens, como a 
possibilidade de reconhecer objetos específicos, conhecidos 

previamente ou simular interações entre os mundos real e 
virtual, como colisão e oclusão. De forma a realizar tais 
formas de interação, as aplicações de MAR  exploram o fato 
de que a posição e orientação do objeto real são conhecidas e 
que sua estrutura é descrita no modelo 3D. 

Para melhorar a robustez do rastreamento, implementamos 
parcialmente um sistema adaptativo usando apenas os 
gradientes máximos que provavelmente correspondem ao 
ponto amostrado na linha considerada. O número de pontos 
amostrados na linha projetada é escolhido de tal maneira que 
os pontos amostrados são distribuídos uniformemente na 
imagem. 

A estrutura do presente trabalho segue conforme descrito. 
A seção II apresenta a área de MAR, bem como as suas 
técnicas. A seção III descreve a técnica baseada em arestas. A 
seção IV analisa o sistema adaptativo para geração de 
múltiplas hipóteses. As seções V e VI apresentam os 
resultados e a conclusões do trabalho, respectivamente. 

II. REALIDADE AUMENTADA SEM MARCADORES 

 
Ao observar as técnicas de MAR monocular, podem-se 

definir duas grandes vertentes segundo [1]. A primeira delas 
consiste nas técnicas de reconstrução 3D (SfM - Struct from 
Motion), enquanto a segunda é se baseia em modelos (do 
inglês Model Based). A taxonomia de técnicas de MAR 
monocular pode ser vista na Fig. 1.  

         
Fig. 1. Taxonomia de MAR monocular em tempo real [1]. 

 


