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Motivação 
 

A inserção de uma representação gráfica, 

realista e em tempo real, do usuário em um 

ambiente virtual tridimensional é um dos 

problemas largamente explorados em pesquisa 

de realidade aumentada. Uma forma de se 

obter essa inserção é por meio de métodos de 

reconstrução. Porém, não foi encontrado um 

método que possua simultaneamente as 

seguintes características: independência de 

configurações complexas com múltiplos 

equipamentos, reconstrução tridimensional e 

em tempo real.  

 

Objetivos  
 

Este projeto visa a criação de um método de 

reconstrução tridimensional em tempo real de 

humanos, para sistemas de telecomunicação 

imersiva, com base no registro e acumulação de 

mapas de profundidades capturadas e 

processadas ao longo do tempo. Para essa 

tarefa, será utilizado um modelo de 

reconstrução de corpos articulados com 

superfície deformável, modelo que permite 

representar objetos dinâmicos como humanos.  

 

Revisão da Literatura 
 

Diversos trabalhos na literatura tem como 

objetivo a reconstrução em tempo real de 

objetos dinâmicos, como [1], mas dependem de 

múltiplos equipamentos com complexas 

configurações. Já, trabalhos como [2], permitem 

a reconstrução através da acumulação temporal 

de mapas de profundidades, que podem ser 

capturados por um equipamento de simples 

configuração. Porém, não foi possível encontrar 

através da pesquisa exercida neste trabalho, 

estudos que permitem tal reconstrução através 

da acumulação temporal dos dados, em tempo 

real, permitindo seu uso em ambientes 

interativos.  

Conclusão 
 

Na figura 1 é apresentado um resultado 

esperado da reconstrução neste trabalho, que 

se encontra em andamento. Para a captura das 

informações de mapas de profundidades e 

transformações das articulações, o 

equipamento Kinect e sua biblioteca de captura 

serão utilizados. Já, para o registro e 

acumulação de dados da malha, pretende-se 

utilizar técnicas probabilísticas baseadas em 

redes Bayesianas e filtros de Kalman.  
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Figura 1: Imagem conceito do resultado esperado da 

reconstrução em tempo real. As informações obtidas pelas 

imagens da linha de cima são mescladas para se obter uma 

reconstrução mais completa, representada na figura abaixo. 
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