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efeito, a RA é uma escolha natural em termos de tecnologia para suportar a 
visualização do design de interiores, permitindo desenvolver produtos diferenciados e 
inovadores na área do mobiliário. 

Neste contexto, dever-se-á considerar uma análise exaustiva à Interacção Humano-
Computador (IHC), uma vez que esta procura implementar sistemas computacionais 
eficientes, produtivos, seguros, funcionais e agradáveis, bem como entender a 
interacção dos utilizadores com esses sistemas. A IHC apresenta, desta forma, grandes 
contributos que permitem a adaptação do design de tais sistemas que, neste contexto, 
integra a RA em dispositivos portáteis. 

O VRINMOTION permite entrar num imóvel, simular e visualizar em RA, a aplicação 
de um conjunto de peças de mobiliário, experimentar as respectivas disposições, 
materiais, cores e acabamentos, de forma simples e rápida. É assim, um projecto que 
visa oferecer uma experiência imersiva aos utilizadores, permitindo uma pré-
visualização de realidade mista da sua própria casa ou de outro espaço interior do seu 
interesse, inserindo móveis virtuais e diferentes tipos de elementos de decoração. 
Nesse cenário de utilização, o utilizador final, com o auxílio de óculos especiais (para a 
RA) e um dispositivo portátil capaz de algum processamento, será capaz de pré-
visualizar a decoração da sua casa (enquanto caminha por ela), antes que esta seja 
mobilada efectivamente. Embora a RA já seja um campo de investigação com algum 
tempo de existência, estão em aberto muitas questões que devem ser devidamente 
atendidas para ser possível a criação de uma realidade mista convincente. Algumas 
destas questões são muito sensíveis no âmbito do projecto VRINMOTION.  

Todo o trabalho apresentado insere-se no âmbito do projecto VRINMOTION, co-
financiado pelo QREN – I&D em co-promoção, com o nº 13709. Este projecto tem 
como líder a Meticube - Sistemas de Informação, Comunicação e Multimédia Lda. e 
inclui como parceiros a SPI - Sociedade Portuguesa de Inovação S. A. e o CCG – Centro 
de Computação Gráfica. 

A secção 2 sintetiza o estado-da-arte em termos de RA e SLAM (Simultaneous 
Localization and Mapping). Ambas as áreas compõem a base científica e técnica do 
projecto VRINMOTION. A secção 3 apresenta o modelo conceptual e sua descrição 
técnica. Finalmente, a secção 4 apresenta o resultado da implementação e conclusões 
alcançados até agora, enquanto a secção 5, o trabalho futuro a ser desenvolvido. 

2. Base Científica 

O VRINMOTION foi projectado e está a ser desenvolvido tendo em consideração duas 
principais áreas de visão por computador: 1) RA com marcas e 2) técnicas de SLAM. 
Estas duas áreas foram consideradas essenciais para alcançar o objectivo principal do 
VRINMOTION, que é oferecer uma experiência imersiva ao utilizador final, enquanto 
este visualiza a decoração de um espaço fechado, em tempo real. Esta secção resume o 
estado-da-arte em ambos os casos e, principalmente, os seus desafios futuros. 

2.1. Realidade Aumentada 

A RA (Bimber & Raskar, 2005; Lu & Smith, 2007) é uma tecnologia que tem vindo a 
ser aplicada com sucesso na visualização de produtos, a nível da sua comercialização, 
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Como é necessário ainda um grande desenvolvimento e aperfeiçoamento nesta área, os 
algoritmos em SLAM continuam a ser alvo de intensa pesquisa e consequente 
aproveitamento na área de RA.  

A maioria das aplicações em RA utiliza marcas predefinidas (Chekhlov, Gee, Calway & 
Mayol-Cuevas, 2007) ou modelos que simplifiquem os algoritmos necessários para o 
posicionamento e criação de visualizações aumentadas. Essas aplicações impõem 
restrições sobre as áreas de operação e a própria interactividade. Para um grande 
número de aplicações em RA, o objectivo é de pré-visualizar objectos físicos. Isto exige 
sistemas com uma elevada precisão, robustez e interactividade que, em conjunto, 
podem detectar posições e orientações de ponto de vista, sem nenhum conhecimento 
prévio. As técnicas de SLAM são técnicas que podem ajudar muito a colmatar esses 
desafios. 

Embora os problemas fundamentais do SLAM estejam a ser intensamente pesquisados 
em termos de complexidade computacional, no que diz respeito à representação do 
mapa do espaço visual e à associação dos dados visualizados (T Bailey & Durrant-
Whyte, 2006, T. Bailey, 2006) muitas questões ainda permanecem por responder. O 
desafio mais importante ainda é o desenvolvimento de algoritmos que consigam lidar 
com a visualização de espaços complexos, amplos e pouco estruturados (Andreasson, 
Duckett, & Lilienthal, 2007). As dificuldades incluem erros de linearização e detecção 
devido à pouca estruturação do espaço em si (muitos anteparos, não linearidade da luz, 
etc.). 

Muhammad, Fofi e Ainouz (2009) apresentaram uma extensa classificação do estado-
da-arte da visão baseada em técnicas de SLAM em termos de (i) sistemas de imagem 
utilizados para executar o SLAM, que incluem câmaras individuais, pares estéreo, 
câmara com múltiplas plataformas e sensores catadióptricos, (ii) características 
extraídas do ambiente a fim de realizar o SLAM, que incluem informação geométrica, 
(iii) a inicialização de marcos, que pode ser com ou sem atraso, (iv) técnicas de SLAM 
utilizadas, que incluem extensões às técnicas de filtragem de Kalman (Yan, Guorong, 
Shenghua & Lian, 2009), a técnicas inspiradas na biologia como a de RatSLAM, e 
outras como a de Local Bundle Adjustment, e (v) a utilização de odometria.  

Estudos extensos sobre os métodos de SLAM e investigação científica relacionada são 
apresentados por T Bailey & Durrant-Whyte (2006ª) e T Bailey (2006). Estes autores 
descreveram os problemas essenciais do SLAM, bem como os recentes avanços em 
métodos computacionais e em novas formulações do problema de SLAM em grande 
escala e em ambientes mais complexos. Finalmente, em termos de plataformas, já 
existem algumas soluções disponíveis, embora em número significativamente menor 
em comparação com a RA com marcas, sendo a maioria delas, na verdade, bibliotecas 
que podem ser incluídas no código. Alguns exemplos são dados por: PTAM (Nuetzi, 
Weiss, Scaramuzza & Siegwart, 2010, Isis Inovation, 2008) SceneLib (Davison, Andrew 
and Smith, Paul, 2003), Bayes ++ ou FastSLAM 2.0 (Zhang, Meng, & Chen, 2009) para 
Matlab. 
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apostando no preenchimento de alguns dos requisitos Atraentes (aqueles que 
permitirão alcançar diferenciação do novo produto no mercado). 

No cruzamento da classificação dos requisitos com a respectiva avaliação de 
importância, foi possível chegar a um conjunto de requisitos prioritários, listados na 
figura 10. 

Os requisitos prioritários considerados foram: 1) Ser fácil de utilizar; 2) Permitir 
personalizar/manipular os objectos/mobiliário no momento de apresentação ao 
cliente; 3) Ser leve e portátil; 4) Permitir alertar algumas dimensões do 
mobiliário/objectos em tempo real; 5) Conseguir transmitir os pormenores de 
acabamento; 6) Ser compatível com o software mais utilizado na área; 7) Ter alta 
qualidade de visualização – foto realismo; 8) Apresentar a escala real dos objectos e 
dos espaços; 9) Projectar catálogos virtualmente; 10) Permitir visualização simultânea 
pelo utilizador e técnico de apoio; 11) Permitir simular iluminações, sombras e reflexos; 
12) Não ter fios. 

Destacamos alguns aspectos relevantes quanto às expectativas dos potenciais 
utilizadores, nomeadamente a facilidade e simplicidade do sistema VRINMOTION, a 
interacção com os objectos sintéticos do mobiliário. Outro aspecto a realçar é a 
necessidade da ergonomia do sistema, visto que segundo os participantes, este deverá 
ser compacto, leve e portátil, não comprometendo, desta forma, o desempenho do 
mesmo.  
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A nível de tecnologia, pretende-se avaliar a utilização do VRINMOTION em 
plataformas com características técnicas bem distintas – óculos de RA e Pads. 

Alguns dos principais desafios futuros incluem a representação gráfica com razoável 
realismo, dos objectos a serem inseridos na imagem captada do mundo real. Como a 
iluminação no mundo real não pode ser totalmente controlada ou prevista, o modelo 
sintético é processado de acordo com um modelo fixo de iluminação, que pode não 
coincidir com o que realmente existe no mundo real (posição das fontes de luz, 
intensidade, orientação, cor, etc.). Outra questão sensível é que o factor de escala do 
modelo sintético que deve ser processado de acordo com a posição e distância do ponto 
de vista do utilizador final e proporcional ao tamanho dos objectos reais que estejam 
próximos. Estes aspectos devem ser devidamente controlados. A oclusão das marcas 
pode causar efeitos indesejáveis e a capacidade de processamento do hardware pode 
trazer graves impactos no desempenho global do sistema (cintilação da imagem e 
instabilidade), especialmente quando o objecto sintético apresenta um elevado grau de 
detalhe. 

Em termos de RA sem marcas, muitos outros desafios ainda podem ser adicionados. 
Como o reconhecimento de formas e/ou posições deve ocorrer de forma automática, a 
exigência e complexidade algorítmica ainda constitui uma grande limitação técnica. 
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