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Resumo 

O conceito de animação, primeiramente utilizado pelo cartunista Winsor McCay, em 

1911, que conseguiu obter o movimento de um personagem desenhando-o em 

múltiplos pedaços de papel, que eram visualizados segundo uma certa taxa de 

amostragem. A evolução das técnicas de animação ocorreu vagarosamente até a 

utilização de computadores como ferramenta de desenho. Foi nos estúdios Disney que 

surgiram técnicas como keyframing, que ainda são utilizadas nos modernos sistemas 

de animação. Esse trabalho tem por objetivo analisar algumas dessas técnicas de 

captura de movimento, tendo servido de auxilio durante esse estudo o Kinect e a 

ferramenta iPi Motion Capture. Ao final serão mostrados alguns exemplos de capturas 

realizadas com um programa feito para Mocap. 

 

Palavras-chave: Captura de Movimento, Mocap, Kinect™ 
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ABSTRACT 

First used by the cartoonist Winsor McCay in 1911, the concept of animation managed 

to get the movement of a character by drawing it into multiple pieces of paper, 

displayed under a certain sampling rate. The evolution of animation techniques 

occurred slowly until the use of computers as a design tool. It was at Disney that arose 

techniques such as keyframing, still used in modern animation systems. This work aims 

to analyze some of these motion capture techniques, and to serve as assistance during 

this study the Kinect and the IPI Motion Capture tool were used. At the end, there will 

be some examples of scenes captured with a program designed for motion capture. 

 

Keywords: Motion Capture, Mocap, Kinect™ 
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CAPITULO 1- INTRODUÇÃO 

Uma das primeiras menções à Captura de Movimento em animação foi feita 

pelo cartunista Winsor McCay, em 1911, que conseguiu obter o movimento de um 

personagem desenhando-o em múltiplos pedaços de papel, que eram visualizados 

segundo uma certa taxa de amostragem. 

As técnicas de animação evoluíram vagarosamente até a utilização de 

computadores como ferramenta de desenho. Para produzir o desenho animado 

"Branca de Neve e os Sete Anões", os estúdios Walt Disney precisaram desenhar 

cerca 250.000 quadros, o que tornava impraticável produções desse tipo. Foi nos 

estúdios Disney que surgiram técnicas como quadro-chave, que ainda são utilizadas 

nos modernos sistemas de animação. 

O uso de computadores torna o processo de criar animações mais fácil, pois 

toda a interpolação dos quadros-chaves de uma animação ocorre automaticamente. 

Animadores profissionais possuem a disposição todo um conjunto de técnicas de 

animação como keyframing (quadro-chave), cinemática e simulação.  

O ato de capturar os movimentos dos objetos reais e depois inseri-los em 

um modelo tridimensional criado no computador é chamado de Captura de 

Movimentos ou Motion Capture ou Mocap. Dependendo da tecnologia empregada, os 

sistemas de Mocap podem ser divididos em quatro grupos: mecânico, óptico, 

eletromagnético e acústico. 

Antes de aparecer pela primeira vez em produtos comerciais, em 1993, uma 
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das poucas formas de capturar movimentos para gerar animações era através de um 

processo chamado Rotoscoping, que consistia em desenhar o movimento dos 

personagens animados sobre imagens de atores reais realizando o movimento 

desejado, gerando assim animações bidimensionais. O uso de Rotoscoping para a 

geração de animações 3D era limitado, uma vez que os animadores trabalhavam 

apenas com imagens 2D e não possuíam nenhuma informação tridimensional. 

Um exemplo de Motion Capture é a técnica conhecida como Performance 

Animation, uma evolução da técnica de Rotoscoping, que consiste em capturar a 

posição e/ou orientação de objetos reais através de processos ópticos ou magnéticos. 

O conjunto de dados capturados contendo a informação sobre os movimentos é 

inserido e mapeado nos modelos 3D dos objetos no computador. Sua utilização é 

ampla, e vai desde filmes como o Toy Story da Pixar, até jogos como Uncharted, da 

Naughty Dog. O termo Performance Animation é geralmente utilizado para designar o 

processo onde os dados capturados do ator são utilizados diretamente (em tempo real) 

na animação. 

Atualmente as tecnologias para captura de movimento evoluíram 

consideravelmente permitindo animações cada vez mais reais nos jogos, filmes e 

animações. Além de servir para animação, algumas técnicas novas estão sendo 

desenvolvidas para executar o controle dos movimentos dos personagens em jogos, 

tais como o Kinect™ da Microsoft®, o Wii Remote da Nintendo® e o Playstation Move 

da Sony. 

Neste texto serão estudadas algumas técnicas de captura de movimento. 

Será usado o Kinect™ e a ferramenta iPi Motion Capture para entender como funciona 

uma técnica de captura de movimento na prática. Para facilitar, neste texto será usada 

a palavra Mocap, para referir-se ao conceito de captura em geral. 

Além dessa introdução, o texto está organizado em mais quatro capítulos. 
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No capítulo 2 será feita um detalhamento de como funcionam, quais os tipos de 

ferramentas existentes e alguns exemplos de uso de Mocap, algumas aplicações para 

Mocap e ferramentas que utilizam Mocap para controle de jogos. No capítulo 3 

ocorrerá a análise do funcionamento de um sistema de Mocap óptico, e algumas 

diferenças entre os sistemas com marcadores e sem marcadores. 

No capítulo 4 será usado o programa iPi Motion Capture para ilustrar o 

entendimento de como funciona uma técnica de Mocap Óptico sem marcadores. O 

capitulo 5 conterá alguns exemplos de animações para um personagem que foram 

criadas usando o iPi Motion Capture. O capítulo 6 finaliza essa monografia com uma 

comparação entre as duas técnicas apresentadas. 
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CAPITULO 2- CAPTURA DE MOVIMENTOS 

Neste capítulo irá ser feita uma discussão sobre o estágio atual da 

tecnologia e dos equipamentos utilizados no processo de Mocap. Como dito 

anteriormente, pode-se dividir os sistemas de Mocap em quatro categorias: acústicos, 

mecânicos, ópticos e magnéticos. 

2.1 - ESTRUTURA 

Sistemas de Mocap são, por definição, sistemas que geram para o 

computador informações que representam as medidas físicas do movimento 

capturado. O processo de captura consiste, de uma forma geral, em vestir um ator com 

uma roupa especial, onde serão posicionados refletores (sistemas ópticos) ou 

transmissores (sistemas magnéticos), ou no caso de um sistema sem marcadores não 

é necessário a utilização da roupa especial. Tais marcadores são geralmente 

posicionados nas chamadas "articulações universais", que são as 19 posições que 

fornecem o mínimo de precisão para a representação de um movimento humano. Em 

sistemas mecânicos, a roupa especial contém diversos potenciômetros, também 

posicionados estrategicamente, que fornecerão as posições e orientações das 

principais articulações do ator. Em geral, os sistemas de captura seguem o seguinte 

pipeline: 
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Figura 2.1 - Pipeline de um sistema de Mocap, retirado de [3] 

Algumas das etapas acima podem ser omitidas, dependendo da tecnologia 

utilizada no processo. Em 1993, Kalawsky[13] propôs o seguinte conjunto de medidas 

para a especificação de sistemas de Mocap humano: 

Medidas descritivas 

➔ Processo de captura utilizado (acústico, eletromagnético, óptico ou mecânico) 

➔ Localização dos sensores e marcadores (sensores e marcadores no corpo / fora 

 do corpo) 

➔ Parte do corpo processada (espinha, cabeça, ombros, braços, pernas, dedos, 

 íris etc.) 
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Medidas estáticas 

➔ Resolução espacial, alcance 

➔ Acurácia espacial 

➔ Linearidade, histerese, calibragem 

Medidas dinâmicas 

➔ Acurácia dinâmica (= estática se sistema é linear) 

➔ Resolução temporal, largura de banda de dados, alcance da frequência 

➔ Taxa de amostragem, acurácia temporal, latência  

Medidas de precisão 

➔ Estabilidade, durabilidade 

➔ Ruído, interferência externa (materiais metálicos, oclusão etc.), filtragem, 

 suavidade  

Medidas de interface 

➔ Interface com o sensor (câmera, transmissores) (voltagem AC/DC, resistência 

 etc.) 



19 

➔ Suprimento de energia 

➔ Interface com o usuário e modos de operação 

➔ Interface de comunicação com o host (RS232, RS422, IEEE488 etc.) 

➔ Conexão com o ator (com ou sem cabos) 

Medidas computacionais 

➔ Dados de referência (joint-based, muscle-based, world-based) 

➔ Formato dos dados (binário ou ASCII, especificação do formato etc.) 

➔ Representação dos dados (posição como um vetor de tamanho 3, tensão 

 muscular e angular como um escalar, orientações como ângulos de Euler, 

 matrizes de rotação 3x3 (ou quaternions, etc.) 

Medidas operacionais 

➔ Fator de forma (tamanho e peso dos marcadores/sensores/cabos) 

➔ Espaço de trabalho 

➔ Conforto, obtrusividade 

➔ Tempo de preparação para a captura 

➔ Compatibilidade com outros sistemas 

➔ Ambiente de operação (umidade, temperatura) 

2.2 Classificação  
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Existem diversas classificações para os sistemas de Mocap atuais. A seguir, 

utilizando a proposta de [3], será feita uma análise de três maneiras distintas de 

classificação: quanto à tecnologia utilizada, quanto à posição da fonte emissora e dos 

sensores/marcadores, e quanto à forma de obtenção dos dados capturados. Utilizando 

o pipeline descrito na seção anterior, a primeira classificação compreenderia os níveis 

2 e 3, a segunda o nível 2, e a última se situaria no nível 5, da Figura 2.1. 

2.2.1 Tecnologia 

Esta classificação é muito importante pois define explicitamente o processo 

utilizado para o Mocap. Existem sistemas específicos, de tecnologias diferentes, que 

são mais indicados para certos tipos de aplicações. Nesta classificação será analisado 

o estado atual da tecnologia dos sistemas de Mocap, juntamente com os prós e 

contras de cada tipo de sistema. Pode-se dividi-los em quatro categorias: mecânico, 

óptico, magnético e acústico. 

2.2.1.1 Sistemas Óticos 

Nesse sistema, o ator veste uma roupa especial coberta com refletores (em 

geral emissores LED) posicionados nas suas principais articulações (ver Figura 2.2) 

caso seja um sistema que utiliza marcadores. Câmeras especiais são posicionadas 

estrategicamente para o rastreamento desses refletores durante o movimento do ator. 

Cada câmera gera as coordenadas 2D para cada refletor (obtida via processo de 
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segmentação). O conjunto dos dados 2D capturados pelas câmeras independentes é 

então analisado por um software, que fornecerá as coordenadas 3D dos refletores. 

 

Figura 2.2 - Posicionamento dos marcadores em sistemas ópticos de captura, de [16] 

Existem algumas variações entre diferentes sistemas ópticos de Mocap. 

Nos sistemas sem marcadores, o Mocap é feito totalmente sem a necessidade de 

utilizar os refletores durante o processo de Mocap, para isso são utilizados câmeras e 

sensores de profundidade. Na Tabela 2.1, seguem algumas informações técnicas 

complementares sobre os sistemas ópticos. 

 Sistemas Ópticos 

Resolução espacial ~ 0.0015 a 0.2 % do Campo de Visão 

Acurácia espacial ~ 0.004 a 0.5 % do Campo de Visão 

Precisão ~ 0.0055 a 0.02 % do Campo de Visão 

Taxa de amostragem > 200 quadros por segundo (geralmente) 

Campo de trabalho Raio de 1 a 4 m 

Exemplos de sistemas ExpertVision HiRES 3-D System, 
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Multitrax Motion Capture System, 

OPTOTRAK 

Softwares compatíveis ZoeTrax, The Creative Motion Editor, 

PowerAnimator V7, iPi Motion Capture 

Tabela 2.1 - Informações técnicas sobre sistemas ópticos 

A alta taxa de amostragem é uma das vantagens nesses sistemas, que 

permite a captura de movimentos rápidos como os utilizados em artes marciais e 

esportes olímpicos. Quanto maior a resolução das câmeras, maior será a taxa de 

amostragem. Taxas de amostragem de até 200 quadros/segundo são conseguidas 

neste tipo processo quando se utilizam câmeras especiais de alta resolução e 

velocidade.  

Outra vantagem dos sistemas ópticos é a liberdade que oferecem ao ator 

durante a execução do movimento. Ao contrário dos sistemas magnéticos, onde o ator 

é coberto de transmissores e fios, os refletores não oferecem resistência aos 

movimentos do ator. Além disso, não existe limite para o número de refletores 

posicionados no ator, o que permite alcançar um maior nível de detalhe na 

representação dos movimentos. A área de trabalho do processo de captura para 

sistemas ópticos é muito superior ao dos sistemas magnéticos e depende, 

basicamente, do campo de visão (FOV) das câmeras utilizadas no processo. Um 

cuidado, porém, deve ser tomado: a iluminação global do ambiente deve ser calibrada 

de modo a não causar interferências no processo de rastreamento dos refletores. 

A maior desvantagem dos sistemas ópticos é a oclusão de um ou mais 

refletores durante o processo de Mocap. Este tipo de problema é mais frequente 

durante a captura de movimentos de objetos pequenos (dedos das mãos) ou de vários 

atores interagindo muito próximos uns dos outros. Neste caso, a recuperação da 
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posição 3D do refletor pode ser difícil, o que compromete todo o processo. A utilização 

de um maior número de câmeras reduz este tipo de problema. Algo parecido ocorre 

com sistemas ópticos que não utilizam marcadores onde se um membro acabar sendo 

ocultado por um curto período de tempo, o que causa o software utilizado para 

processar o vídeo gravado não conseguir processar toda a gravação. 

O problema de oclusão é minimizado com a utilização de um número maior 

de câmeras e de refletores. Porém existe um problema: um maior número de câmeras 

acarreta um maior tempo de processamento para a CPU, durante o rastreamento dos 

refletores ou do processamento do vídeo. Aumentando o número de refletores, o 

problema de "confusão de trajetória" surge, ou seja, a dificuldade de identificar os 

refletores muito próximos uns dos outros. Este problema é diretamente influenciado 

pela resolução das câmeras - câmeras de maior resolução conseguem identificar 

melhor refletores próximos. 

Existe ainda a necessidade de um processamento via software dos dados 

obtidos pelas câmeras para a obtenção das informações 3D, o que não permite a 

interatividade, que é muito importante para a velocidade de produção e redução de 

custos operacionais. A utilização de softwares para o processamento dos dados 

obtidos pelas câmeras introduz erros de precisão (offset) no processo de obtenção dos 

dados 3D. Em alguns casos, é necessário um processo de filtragem dos dados finais 

para a eliminação dos erros de precisão e dos ruídos introduzidos pelo rastreamento 

das câmeras. 

 

Vantagens de sistemas ópticos:  

● Dados precisos  

● Alta taxa de captura  
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● Múltiplos atores podem ser capturados simultaneamente  

● Podem ser usados um grande número de marcadores  

● Configurações de marcadores podem ser alteradas facilmente, dependendo das 

 metas do projeto 

● Atores possuem liberdade de movimentos 

● As áreas de captura podem ser maiores do que a maioria dos outros sistemas.  

● Dados dos esqueletos podem ser gerados. 

 

Desvantagens dos sistemas ópticos: 

● Pós-processamento extenso é necessário 

● Dados de rotação precisam ser calculados a partir de dados posicionais no pós-

 processamento. 

● Os marcadores podem ser oclusos por sujeitos de captura ou adereços, 

 resultando em perda de dados. 

● Iluminação precisa de ser controlada para a maioria dos sistemas ópticos, em 

 especial, sistemas passivos. 

● Resposta visual em tempo real é limitado a “bonecos palito”. 

● Hardware é muitas vezes mais caro do que outros tipos de equipamentos 

 Mocap. 

 

2.2.1.2 Sistemas Mecânicos  
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Por utilizarem uma armadura para realizar o Mocap, os sistemas mecânicos 

de Mocap utilizam uma tecnologia que pode ser considerada não muito avançada, 

porém possuem algumas vantagens que os tornam extremamente atraentes, 

especialmente na indústria cinematográfica. Geralmente, esse tipo de sistema é bem 

obstrutivo, talvez até mais do que os sistemas magnéticos com cabos (analisados 

adiante). 

Esses sistemas são compostos de potenciômetros e/ou sliders (ver Figura 

2.3) que, posicionados nas articulações desejadas, fornecem suas posições e 

orientações em altas taxas de amostragem (tempo real). 

 

Figura 2.3- O sistema Gypsy4, retirado de [14] 

Eles são equipamentos de medida absoluta, não sendo afetados por 

campos magnéticos ou reflexões indesejadas, problemas típicos de sistemas 

magnéticos e ópticos. Por isso, não necessitam de um processo longo de calibragem, 

o que torna a sua utilização mais fácil e produtiva. 

Como exemplos de sistemas mecânicos Mocap, podem-se citar o The 

Monkey - Digital Poseable Mannequin e o Gypsy4. O primeiro pode ser considerado 

como um "stop-motion assistido por computador". Veja na Tabela 2.2, algumas 
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características de sistemas mecânicos da captura. 

  Sistemas Mecânicos 

Resolução espacial Independente do alcance, ~ 0.5 - 1 graus 

Acurácia espacial <= 5 graus 

Precisão De média a elevada 

Taxa de amostragem > 120 quadros por segundo 

Campo de trabalho Ilimitado (depende apenas do 

comprimento dos cabos de transmissão) 

Exemplos de sistemas Animatton, Digital Monkey, Power Glove, 

Gypsy 

Softwares compatíveis Alias | Wavefront, Jack, 3DS Max, 

SoftImage 

Tabela 2.2 - Informações técnicas sobre sistemas mecânicos 

 

Vantagens dos sistemas mecânicos: 

 Tempo real 

 Custo baixo 

 Não tem oclusão 

 Não há interferências magnéticas ou elétricas 

 Altamente portátil 

 Captura de grande escala 
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Desvantagens dos sistemas mecânicos: 

 Não há traduções globais 

 Restrições do movimento do ator 

 Quebra facilmente 

 Configuração fixa de sensores 

 Baixa taxa de amostragem 

 

2.2.1.3 Sistemas Magnéticos 

A principal característica desses sistemas é velocidade de processamento 

dos dados capturados (tempo real). Nesses sistemas, emprega-se um conjunto de 

receptores que são posicionados nas articulações do ator da Figura 2.4. Tais 

receptores medem a posição 3D e orientação das articulações em relação a uma 

antena transmissora, que emite um sinal de pulso. Cada receptor está conectado a 

uma antena através de um cabo. 

Os sistemas magnéticos mais conhecidos são o Ultratrak Pro (Figura 2.4), 

da Polhemus e o Flock of Birds, da Ascension. Neste último, por exemplo, um conjunto 

de até 30 receptores eram conectados ao ator, fornecendo assim a orientação e 

posição de suas principais articulações. 
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Figura 2.4 – Ator utilizando um sistema magnético, retirado de [18] 

Algumas vantagens dos sistemas magnéticos eram o baixo custo 

computacional para o processamento dos dados, maior precisão dos dados (não 

existem problemas de oclusão) e o baixo custo do equipamento. Eles possuem uma 

taxa de amostragem que gira em torno de 100 quadros por segundo, os sistemas 

magnéticos são ideais para a captura de movimentos mais simples. 

A maior desvantagem desse sistema eram os diversos cabos que conectam 

os receptores à antena. Tais cabos restringiam o movimento do ator, não permitindo 

deste modo que movimentos complexos e rápidos possam ser representados com 

naturalidade. Atualmente, existem sistemas magnéticos que não possuem cabos. Um 

exemplo de sistema magnético que não possuem cabos é o Motion Star, da 

Ascension. 

Outra desvantagem do processo magnético é a interferência que pode ser 

causada por objetos de metal próximos ao local de captura. Campos magnéticos são 

extremamente sensíveis a objetos metálicos. Até mesmo a estrutura do prédio pode 

causar alguma interferência. 
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Vantagens dos sistemas magnéticos: 

● Posição e orientação estão disponíveis sem pós-processamento. 

● Resposta em tempo real permite aplicações em tempo real. 

● Sensores de rastreamento não são obstruídos por objetos não-metálicos. 

● Vários artistas podem ser capturados simultaneamente com várias 

 configurações. 

● Sistemas magnéticos são mais baratos que os sistemas ópticos. 

 

Desvantagens dos sistemas magnéticos: 

● Sensores estão propensos a interferências magnéticas e elétricas. 

● Fiação e baterias para sensores de rastreamento limitam os movimentos dos 

 atores. 

● Sensores magnéticos têm uma taxa de amostragem mais baixa do que a 

 maioria dos sistemas ópticos. 

● Dados magnéticos tendem a ser barulhentos. 

● Configurações dos sensores são difíceis de mudar. 

● Áreas de gravação para sistemas magnéticos normalmente são menores do 

 que as de sistemas ópticos. 

A Tabela 2.3 contém algumas características de sistemas magnéticos. 

 Sistemas Magnéticos 

Resolução espacial ~ 0.005 a 8 mm; ~ 0.025 a 0.1 graus 
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Acurácia espacial ~ 0.8 a 5 mm; 0.1 a 3 graus 

Precisão Elevada 

Taxa de amostragem ~ 100 quadros por segundo 

Campo de trabalho Raio de 1 a 2 m 

Exemplos de sistemas A Flock of Birds, UltraTrak, FASTRAK, 

INSIDETRAK, Motion Star 

  

Softwares compatíveis 

Alias | Wavefront, 4Dvision, SoftImage, 

Kinemation 3.0, 3DS MAX, 

PowerAnimator V7, Photo4D 

Tabela 2.3 - Características dos sistemas magnéticos, retirada de [3] 

2.2.1.4 Sistemas Acústicos  

Neste tipo de sistema, um conjunto de emissores sonoros é colocado nas 

principais articulações do ator, enquanto outros três receptores sensores são 

posicionados no local de captura. Os transmissores são então sequencialmente 

acionados para produzir um ruído característico, que será captado pelos 

transmissores, que então calcularão as posições no espaço. 

O cálculo da posição de cada transmissor é realizado da seguinte forma: 

utilizando o tempo decorrido entre a emissão do ruído pelo transmissor e o seu 

recebimento pelo receptor, e a velocidade do som no ambiente, consegue-se calcular 

a distância percorrida pelo som, do transmissor até cada um dos receptores. Para 

calcular a posição 3D de cada transmissor, uma triangulação das distâncias deles é 
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feita em relação aos três receptores. 

A dificuldade de obter uma descrição correta dos dados num instante 

desejado é um dos grandes problemas desse sistema, devido ao caráter sequencial do 

disparo dos transmissores no corpo do ator. Além disso, os sistemas acústicos 

possuem o mesmo tipo de problema dos sistemas magnéticos: os incômodos cabos, 

que prejudicam a movimentação do ator, reduzindo assim o escopo de movimentos 

que podem ser executados. O número de transmissores que podem ser utilizados 

simultaneamente também é limitado, o que pode não fornecer uma descrição 

suficientemente correta do movimento capturado. 

Sistemas acústicos estão sujeitos a problemas causados pela própria 

tecnologia - reflexões do som emitido pelos transmissores ou ruídos externos podem 

afetar o processo de captura e destruir os dados obtidos. Em compensação, este tipo 

de sistema não possui problemas de oclusão, típico de sistemas ópticos; e 

interferência por objetos metálicos, percebido em sistemas magnéticos. 

Somando vantagens e desvantagens, os sistemas acústicos são 

considerados como a "última alternativa" na hora da aquisição de um equipamento de 

Mocap. 

2.2.2 Fonte Emissora x Sensores/Marcadores  

Outra classificação divide os sistemas de captura em três categorias: inside-

in, inside-out e outside-in. A semântica desta classificação é simples: a primeira 

palavra refere-se à localização do sensor ou marcador no sistema (inside, se o sensor 

está no corpo do ator; e outside, caso esteja fora). Já a segunda palavra indica a 
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posição da fonte emissora (por exemplo, a câmera dos sistemas ópticos), em relação 

ao corpo do ator. Veja, na Figura 2.5, uma imagem ilustrando os componentes típicos 

de sistemas de captura de movimento.  

 

Figura 2.5 - Componentes típicos de sistemas de Mocap, retirada de [3] 

● Sistemas Inside-in  

Neste tipo de sistema, os sensores e a fonte transmissora estão localizados 

no próprio corpo do ator. Os sensores deste tipo de sistema geralmente são os mais 

indicados para o Mocap de objetos pequenos (dedos das mãos, olhos etc.). Sua área 

de trabalho é ilimitada devido à sua restrição espacial ao corpo do ator, porém são 

considerados extremamente obstrutivos. As coordenadas obtidas por sistemas deste 

tipo são, geralmente, desprovidas de informação 3D, fornecendo somente orientações 

relativas.  

● Sistemas Inside-out  

Sistemas onde os sensores estão conectados ao corpo do ator, e que 

respondem a sinais emitidos por uma fonte emissora externa. Sistemas magnéticos e 

acústicos estão nesta categoria. A área de trabalho e a precisão de sistemas inside-out 
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são limitados devido ao uso de fontes externas, mas os dados obtidos fornecem uma 

boa descrição 3D dos sensores/marcadores. Sua utilização é mais indicada à captura 

de partes maiores do corpo.  

● Sistemas Outside-in 

Em sistemas deste tipo, a fonte emissora está localizada no corpo do ator, 

enquanto que os sensores externos capturam seus sinais. Em sistemas ópticos, a 

fonte emissora são os marcadores cobertos com material refletivo, que refletem a luz 

emitida por uma fonte artificial. Tais reflexões são captadas pelos sensores, que são 

as câmeras. Sistemas deste tipo sofrem do problema de oclusão e possuem uma área 

de trabalho limitado, porém possuem o menor grau de obstrusividade. 

2.2.3 Aquisição Direta x Indireta 

Classificação importante por fornecer uma indicação de como os dados 

capturados são obtidos: direta ou indiretamente. 

Sistemas de aquisição direta são aqueles cujos dados obtidos não 

necessitam de nenhum processamento posterior à captura. Em geral, sistemas de 

aquisição direta são os mais obstrutivos e possuem uma baixa taxa de amostragem. 

Estão incluídos nessa categoria os sistemas acústicos, mecânicos e magnéticos. Note 

que, apesar de não haver a necessidade de um pós-processamento dos dados, 

geralmente é aplicado um procedimento de filtragem para melhorar a qualidade e 

eliminar ruídos. 

Os sistemas de aquisição indireta permitem uma maior liberdade ao 

performer e possuem uma alta taxa de amostragem. Porém, devido a sua alta 
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tecnologia, são extremamente caros. Nesse tipo de sistema, os dados obtidos durante 

o processo são agrupados e analisados, geralmente através de um software poderoso, 

de modo a gerar o produto final. Este fato inviabiliza a utilização de sistemas deste tipo 

em aplicações que necessitam de interatividade, porém os tornam mais precisos e 

mais indicados para a captura de movimentos complexos e rápidos. Sistemas óticos se 

encaixam nesta classificação. 

2.3 Aplicações de Mocap 

2.3.1 Cinema e Televisão   

O uso de Mocap facilita o trabalho de animadores. A rapidez de produção e 

o realismo da animação gerada torna este tipo de processo extremamente interessante 

para as produtoras de efeitos especiais e de televisão. Filmes recentes como O Hobbit: 

A Desolação de Smaug, Avatar (Figura 2.6) e Planeta dos Macacos são exemplos de 

filmes que utilizaram Mocap para animar alguns personagens. 

 

Figura 2.6 - Os Na’vi no filme Avatar foram animados a partir de Mocap 
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2.3.2 Jogos Interativos  

Mocap provocou uma revolução na indústria dos jogos de computador. 

Movimentos que antes eram complicados de serem reproduzidos agora são triviais de 

serem aplicados aos personagens dos jogos, criando uma nova dimensão de realismo. 

Como exemplo de jogos que utilizam esta técnica, pode-se citar os mais recentes The 

Last Of Us (Figura 2.7), Bioshock e Beyond Two Souls. 

 

Figura 2.7 - The Last Of Us utiliza Mocap para adicionar mais realismo as cenas 

No próximo capitulo será explicado melhor o funcionamento do sistema de 

Mocap óptico e uma forma de armazenar os dados de aplicações que usam Mocap. 
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CAPÍTULO 3 - MOCAP ÓTICO 

Como apresentado no capítulo anterior, sistemas de Mocap óptico com 

marcadores podem ser utilizados para diversas aplicações. Além de poder-se utilizar 

para animação de um personagem em jogos e filmes, pode-se usar marcadores 

também para o Mocap da face ou das mãos do ator para poder adicionar mais 

realismo na animação do personagem. Durante esse capítulo irão ser apresentados os 

diferentes tipos de marcadores utilizados para o Mocap e a estrutura de um arquivo 

usado para reproduzir a atuação de um ator real no universo 3D do computador. 

3.1 MOCAP ÓTICO COM MARCADORES 

Nessa parte serão apresentados os diferentes tipos de marcadores 

utilizados, alguns formatos utilizados para os dados, uma explicação do formato .BVH 

e como esses dados são processados  

3.1.1 Marcadores 

Existem diferentes tipos de marcadores utilizados nos sistemas ópticos, 

nessa parte irá ser explicado as características de cada um desses marcadores. 
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3.1.1.1 Marcadores Passivos 

Sistemas ópticos passivos usam marcadores revestidos com um material 

retrorrefletor para refletir a luz que é gerada perto da lente das câmaras. A câmera 

pode ser ajustada para que apenas os marcadores reflexivos brilhantes sejam 

amostrados, ignorando a pele e tecido. 

O centro do marcador é estimado como uma posição dentro da imagem 

bidimensional que é capturado. O valor de escala de cinza de cada pixel pode ser 

usado para fornecer uma precisão de subpixel ao encontrar o baricentro da curva 

Gaussiana. 

Um objeto com marcadores fixados em posições conhecidas é utilizado para 

calibrar as câmaras e obter as suas posições e a distorção da lente de cada câmara é 

medido. Se duas câmaras calibrados conseguem ver um marcador, uma correção 

tridimensional pode ser obtida. Tipicamente, um sistema conterá cerca de 2 a 48 

câmaras. Existem sistemas de mais de três centenas de câmeras para tentar reduzir a 

permutação de marcadores. Câmeras extras são necessários para a cobertura 

completa em torno do ator e vários atores. 

Os softwares possuem restrições para reduzir o problema de permutação de 

marcadores já que todos os marcadores passivos parecem idênticos. Ao contrário de 

sistemas de marcadores ativos e sistemas magnéticos, sistemas passivos não exigem 

que o usuário use fios ou equipamentos eletrônicos. Em vez disso, centenas de bolas 

de borracha são presos com fita refletiva, que precisam ser substituídos 

periodicamente. Os marcadores são geralmente ligados diretamente sobre a pele 

(como em biomecânica), ou eles são colados a um ator vestindo uma roupa de corpo 

inteiro feita de spandex / lycra projetado especificamente para captura de movimento. 
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Este tipo de sistema pode capturar um grande número de marcadores com taxas de 

quadro geralmente em torno de 120-160 quadros por segundo embora diminuindo a 

resolução e capturando uma região de interesse menor que pode acompanhar tão alto 

quanto 10.000 quadros por segundo. 

3.1.1.2 Marcadores Ativos 

Sistemas ópticos ativos triangulam posições ao iluminar um LED em um 

momento muito rápido ou múltiplos LEDs com software para identificá-los por suas 

posições relativas, um pouco parecido com a navegação astronômica. Ao invés de 

refletir a luz de volta que é gerado, externamente, os marcadores em si são movidos a 

emitir sua própria luz.  

A série de TV ("Stargate SG1") produziu episódios utilizando um sistema 

óptico ativo para os efeitos visuais permitindo que o ator faça movimentos que fariam o 

Mocap difícil para outros sistemas ópticos não-ativos. 

A ILM usou marcadores ativos em Van Helsing para permitir o Mocap das 

noivas do Drácula que voam em grandes conjuntos semelhante ao que ao uso da 

Weta de marcadores ativos em "Planeta dos Macacos: A Origem". O poder de cada 

marcador pode ser fornecido sequencialmente em fases com o sistema de captura a 

fim de proporcionar uma identificação única de cada marcador para um determinado 

quadro de captura a um custo da taxa de quadros resultante. A capacidade de 

identificar cada marcador desta forma é útil em aplicações em tempo real. O método 

alternativo de identificar marcadores é fazê-lo através de algoritmos que requerem 

processamento adicional dos dados. 
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3.1.1.3 Marcadores Ativo Modulado por Tempo 

Sistemas de marcadores ativos pode ser adicionalmente refinado por 

analisar um marcador por vez, ou rastrear múltiplos marcadores ao longo do tempo e 

da modulação da largura de amplitude ou de impulso para proporcionar o identificador 

do marcador. 

As resoluções espaciais de sistemas modulados de 12 megapixels mostram 

movimentos mais sutis do que os sistemas ópticos de 4 megapixels fazendo com que 

ambas as resoluções espaciais e temporal sejam superiores. Diretores podem ver o 

desempenho dos atores em tempo real, e ver os resultados no personagem de 

animado em Computação Gráfica.  

Os identificadores únicos dos marcadores reduzem o tempo de retorno, 

eliminando a permutação de marcadores e providenciam dados muito mais limpos do 

que outras tecnologias. LEDs com processamento interno e uma sincronização de 

rádio permitem captura de movimento ao ar livre na luz solar direta, enquanto 

capturam entre 120-960 quadros por segundo devido a um obturador eletrônico de alta 

velocidade. Processamento do computador de IDs modulados evita que seja 

necessário muito tratamento dos dados ou resultados filtrados para reduzir os custos 

operacionais.  

Esta maior precisão e resolução requer mais processamento do que as 

tecnologias passivas, mas o processamento adicional é feito pela câmera para 

melhorar a resolução através de um subpixel ou processamento centroide, 

proporcionando alta resolução e alta velocidade. Estes sistemas de captura de 

movimento são normalmente de US$ 20.000 para oito câmeras, de 12 megapixels de 

resolução espacial num sistema de 120 hertz com um ator. 



40 

3.1.1.4 Marcador Imperceptível Semi-Passivo 

Pode-se inverter a abordagem tradicional baseado em câmeras de alta 

velocidade. Sistemas como Prakash usam projetores multi-LED de alta velocidade de 

baixo custo. Os projetores de multi-LED infravermelhos especialmente construídas 

codificam oticamente o espaço. Em vez de usar um diodo emissor de luz (LED) 

retroreflexivo ou ativo usa-se marcadores, o sistema utiliza marcadores fotossensíveis 

para decodificar os sinais ópticos. Ao ligar os marcadores com sensores fotográficos 

para áreas de cena, os marcadores podem calcular não só os seus próprios locais de 

cada ponto, mas também a sua própria orientação, iluminação incidente e refletância. 

O Sistema Kinect, da Microsoft Corporation, lançado para o Xbox 360, projeta um 

padrão de infravermelho invisível para a aquisição de movimento de recuperação de 

profundidade. 

Esses marcadores de rastreamento trabalham em condições de iluminação 

natural e pode ser imperceptivelmente embutido no vestuário ou outros objetos. O 

sistema suporta um número ilimitado de marcadores em uma cena, com cada 

marcador identificada exclusivamente para eliminar problemas reaquisição de 

marcadores. Já que o sistema elimina uma câmera de alta velocidade e do fluxo de 

imagens de alta velocidade correspondente, requer largura de banda de dados 

significativamente mais baixa. Os marcadores também fornecem dados de iluminação 

incidente, que pode ser usado para combinar com iluminação de cena ao inserir 

elementos sintéticos. A técnica parece ideal para captura de movimento on-set ou a 

transmissão em tempo real dos jogos virtuais, mas ainda tem que ser provado. 

3.1.2 O Formato dos Dados Capturados 
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Existem diversas empresas especializadas em captura de movimentos. Tais 

empresas fornecem serviços de captura e/ou aluguel de seus equipamentos. O 

formato de dados gerado pelas empresas depende, basicamente, do tipo de sistema 

utilizado no processo de captura. No geral, um arquivo de dados de Mocap contém o 

número total de quadros gravados, uma descrição dos marcadores (nomes, posição 

inicial etc.) e suas posições ao longo dos quadros da animação. Informações 

adicionais como fatores de escala (para o mapeamento dos dados nos modelos do 

computador) e dados sobre a câmera (Campo de Visão, posicionamento etc.) podem 

ser adicionados pelos fornecedores. Na Tabela 3.1 tem-se alguns exemplos de 

arquivos.  

Extensão do arquivo Companhia criadora Referência 

ASC Ascension SEM LINK 

ASF & AMC Acclaim http://www.darwin3d.com/g

amedev/acclaim.zip 

ASK & SDL BioVision/Alias SEM LINK 

BVA & BVH 

 

BioVision http://www.biovision.com/b

vh.html 

BRD  LambSoft Magnetic Format http://www.dcs.shef.ac.uk/~

mikem/fileformats/brd.html 

C3D  Biomechanics, Animation 

and Gait Analysis 

http://www.c3d.org/c3d_for

mat.htm 

CSM 3DS Max, Character 

Studio 

http://www.dcs.shef.ac.uk/~

mikem/fileformats/csm.html 

http://www.darwin3d.com/gamedev/acclaim.zip
http://www.darwin3d.com/gamedev/acclaim.zip
http://www.biovision.com/bvh.html
http://www.biovision.com/bvh.html
http://www.c3d.org/c3d_format.htm
http://www.c3d.org/c3d_format.htm
http://www.dcs.shef.ac.uk/~mikem/fileformats/csm.html
http://www.dcs.shef.ac.uk/~mikem/fileformats/csm.html
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DAT Polhemous SEM LINK 

GTR, HTR & TRC Motion Analysis http://www.cs.wisc.edu/gra

phics/Courses/cs-838-

1999/Jeff/ {HTR.html, 

TRC.html}  

MOT & SKL Acclaim-Motion Analysis (Em Desenvolvimento 

http://www.cs.wisc.edu/gra

phics/Courses/cs-838-

1999/Jeff/SKL-

MOT.html838-

1999/Jeff/SKL-MOT.html) 

Tabela 3.1 - Exemplos de arquivos 

Neste texto será analisado o formato de arquivo: BVH 

3.1.2.1 O Formato BVH  

O formato BVH sucedeu o formato BVA da BioVision com uma adição 

perceptível de uma estrutura de dados hierárquica que representa os ossos do 

esqueleto. O arquivo BVH consiste de duas partes onde a primeira seção detalha a 

hierarquia e a pose inicial do esqueleto e da segunda seção descreve os canais de 

dados para cada quadro, sendo a seção de movimento. Ilustrações da posição base e 

o primeiro quadro de uma animação são indicadas na Figura 3.1, onde os dados são 

listados na Figura 3.2. O Exemplo de arquivo BVH na Figura 3.2 será utilizado para 

http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/cs-
http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/cs-
http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/cs-
http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/cs-
http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/cs-838-1999/Jeff/SKL-MOT.html
http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/cs-838-1999/Jeff/SKL-MOT.html
http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/cs-838-1999/Jeff/SKL-MOT.html
http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/cs-838-1999/Jeff/SKL-MOT.html
http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/cs-
http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/cs-
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discutir mais o formato de arquivo BVH no restante nesta seção. 

 

Figura 3.1 - Exemplo da estrutura esqueleto do arquivo BVH; (a) Posição de base; (b) 

Primeiro quadro da animação 
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Figura 3.2 - Exemplo do arquivo BVH 

A seção hierárquica do arquivo é iniciada com a palavra-chave de 

HYERARCHY, que é seguido na próxima linha de palavra-chave pelo ROOT e o nome 

da articulação é a raiz da hierarquia do esqueleto. A palavra-chave ROOT indica o 

início de uma nova estrutura hierárquica do esqueleto e, embora o arquivo BVH seja 

capaz de conter muitos esqueletos, é usual ter apenas um único esqueleto definido por 

arquivo. 

A estrutura restante do esqueleto é definida em uma natureza recursiva, 

onde a definição de cada articulação, inclusive os filhos, é encapsulado dentro de 

chaves, que é delimitado na linha anterior com a palavra-chave JOINT (ou ROOT, no 

caso da raiz) seguido pelo nome da articulação. Com a introdução de uma chave 
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esquerda é uma boa prática para identar o conteúdo da articulação (com um guia) e 

alinhar a chave de fechamento com a abertura correspondente. Os nomes das 

articulações identificadas pelo prefixo JOINT ou ROOT não são referenciados 

novamente no arquivo e, portanto, redundante. No entanto, alguns analisadores (por 

exemplo Character Studio R2.2 [Max]) exigem um nome de articulação, a fim de 

analisar corretamente o arquivo. 

Além disso, embora o identamento hierárquico não é absolutamente 

necessário, se faz isso para tornar o arquivo mais legível por seres humanos. 

Dentro da definição de cada articulação, a primeira linha, delimitado por 

uma palavra-chave OFFSET, detalha a tradução da origem da articulação em relação 

à origem do seu pai (ou globalmente no caso da articulação da raiz) ao longo dos eixos 

x, y e z respectivamente. O deslocamento serve para uma finalidade adicional 

implicitamente definindo o comprimento e direção de articulação dos pais, no entanto, 

o problema com isto é na definição do comprimento e direção de uma articulação que 

tem vários filhos. Normalmente, uma boa escolha para determinar o comprimento da 

articulação nessa situação é a utilização da definição do primeiro filho para inferir a 

informação da articulação parental e tratar os dados de distância para outros nós filhos 

simplesmente como valores de deslocamento. 

A segunda linha de definição de uma articulação é prefixada com a palavra-

chave CHANNELS que define o grau de liberdade para a articulação atual. A 

importância da ordem em que os canais são apresentados é duplicado. 

Primeiramente, a ordem que cada canal é visto na seção hierárquica do 

arquivo corresponde exatamente a ordem dos dados da seção de movimento do 

arquivo. Por exemplo, a seção de movimento do arquivo contém informação para os 

canais da articulação raiz na ordem definida na hierarquia, seguido pelos dados de 

canal do primeiro filho, seguido pelos dados de canal daquele filho e assim por diante, 
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através da hierarquia. O segundo ponto a ser observado com relação à ordenação do 

canal é que a ordem de concatenação dos ângulos de Euler ao criar a matriz de 

rotação da articulação precisa seguir a ordem descrita na seção CHANNEL.  

É importante notar isso porque a ordem de Euler é especificada para cada 

articulação, por isso, é possível ter ordens diferentes para diferentes articulações, que 

precisa ser contabilizada, a fim de obter uma animação de aparência correta. A Figura 

3.3 ilustra um segmento de um arquivo BVH onde os canais rotacionais são 

especificados de forma diferente para diferentes articulações. 

Após as linhas de OFFSET e CHANNEL, as próximas linhas não-aninhados 

na definição óssea são usados para definir os itens filhos, começando com a palavra-

chave JOINT, no entanto, no caso de operadores terminais, um tag especial é usado, 

"END SITE", que encapsula um deslocamento triplo que é usada para interpretar o 

comprimento da articulação e orientação. 

 

Figura 3.3 - Exemplo fragmento de um arquivo BVH contendo várias ordens de 
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rotações conjuntas 

Uma vez que a hierarquia do esqueleto é definida, a segunda seção de um 

arquivo BVH, que é designada com a palavra-chave MOTION, contém o número de 

quadros na animação, taxa de quadros e os dados do canal. 

A linha que contém o número de quadros começa com a palavra-chave 

"FRAMES:" que é seguido por um número inteiro positivo (ao invés de hexadecimal ou 

octadecimal), isto é o número de quadros. A taxa de quadros é de uma linha 

começando com "FRAME TIME:" que é seguido por um ponto flutuante positivo que 

representa a duração de um único quadro. Para converter isso em um formato de 

quadros por segundo que simplesmente precisa dividir 1 pelo tempo do quadro. 

Uma vez que o número de quadros e tempo do quadro foi definido, o resto 

do arquivo contém os dados de canal para cada articulação na ordem em que foram 

vistos na definição da hierarquia, onde cada linha de valores em ponto flutuante 

representa um quadro de animação. 

3.1.3.2 O Processamento dos Dados 

A primeira coisa que precisa ser feita, a fim de exibir o movimento é 

determinar a transformação local de cada articulação, para o qual foi dada a equação 

geral na equação M = TRS, onde S, R e T são as matrizes de escala, rotação e 

translação respectivamente. Já que os formatos BVH não contêm informações de 

escala só precisa-se considerar as matrizes de rotação e translação para a construção 

da transformação local. A construção da matriz de rotação R, pode ser facilmente feita 

através da multiplicação das matrizes de rotação em conjunto para cada um dos 
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canais diferentes dos eixos na ordem em que aparecem na seção hierárquica do 

arquivo. Por exemplo, considere a seguinte descrição do canal para uma articulação: 

 CHANNELS 3 Zrotation Xrotation Yrotation  

Isto significa que a matriz de rotação composta, R, é calculada como 

ilustrado na Equação 3.1. 

R = RzRxRy    Equação (3.1) 

Uma vez que a matriz de rotação composta é calculada, usando um sistema 

de coordenadas homogênea, os componentes de translação são simplesmente as 

primeiras 3 células da quarta coluna (ao passo que os componentes rotacionais se 

encontram nas células 3x3 no canto superior esquerdo), conforme ilustrado na 

Equação 3.2. (Nota: Se estavam sendo usados pré-multiplicação dos vértices, os 

componentes de translação levariam até as 3 primeiras células na 4ª linha). 

Normalmente, a raiz é a única articulação que tem dados de translação por-quadro, no 

entanto, cada articulação tem uma distância base que pode ser adicionada à pilha de 

matriz local. Portanto, Tx, Ty e Tz representam o somatório dos dados da posição de 

base e estrutura de translação de um quadro. 

 Equação (3.2) 

Utilizando a Equação 3.3 e as derivações das transformações locais, as 

posições globais para cada origem óssea podem ser calculadas a partir da origem e a 

articulação é desenhado utilizando as informações de deslocamento na seção de 

hierarquia do arquivo. A Equação 3.4 exemplifica este processo para a Leftfoot na 
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Figura 3.2, em que v0' e v1’ são as extremidades da articulação, cuja orientação é 

dada por v e Mi são as transformadas locais das articulações envolvidas na cadeia 

hierárquica. O vetor no lado direito da primeira expressão na Equação 3.4, [0, 0, 0, 1] 

T, representa a origem de Leftfoot, o qual é transformado a sua posição global pela 

equação. 

 Equação (3.3) 

 Equação (3.4) 

Durante a reprodução de animações que estão num formato hierárquico, se 

o movimento é para ser utilizado várias vezes e, em seguida, inalterado para aumentar 

o desempenho dos vértices podem ser calcular uma vez e, em seguida, armazenado 

em ciclos posteriores. No entanto, se modificações em tempo real são realizadas sobre 

o movimento, então mantendo os dados num formato hierárquico aumentando 

grandemente, a facilidade com que a postura do personagem possa ser editada. 

Portanto, pré-calcular as posições absolutas dos vértices de articulações 

não fornecem nenhuma vantagem sobre um algoritmo de renderização hierárquica, de 

fato poderia até resultar em perda de desempenho. Isso ocorre porque o cálculo das 

posições sobre os resultados flutuantes na transformação global que estão sendo 

armazenados em cache em oposição à pré-calcular os valores, armazená-los e, em 

seguida, gravando-os na memória principal, o que exige mais comandos de instrução e 

de acesso adicional de memória sendo mais lento em comparação com memória 

cache. 

Embora esta estrutura de dados hierárquica possa ajudar na orientação das 

articulações e do esqueleto como um todo, a carga computacional requerida para 



50 

exibir o esqueleto está longe de ser eficiente. Isso ocorre porque cada ramo em cada 

nível na hierarquia requer uma multiplicação de matrizes extra como descrito na 

Equação 3.4, que por sua vez é composta de múltiplas matrizes de transformação, 

esboçado na equação M = TRS. A fim de melhorar a eficiência, as transformações 

locais podem ser pré-compiladas em uma única matriz que está pronto para a 

multiplicação da pilha e para um ótimo desempenho de todos os pontos finais de 

articulação poderia ser pré-calculada usando uma variante da Equação 3.4. Isto 

resultaria em simplesmente empurrando as posições absolutas dos vértices para o 

pipeline de gráficos. No entanto, este formato de renderização ótima significa que é 

praticamente impossível modificar o movimento existente com quaisquer resultados 

significativos, porque toda a informação hierárquica foi perdida. 

Há um número de problemas inerentes no formato de arquivo BVH. Mais 

notável é o fato de que não há nenhuma orientação explícita da articulação. Embora o 

comprimento da articulação possa ser inferido a partir de articulações dos filhos, o 

problema vem com vários filhos, como discutido anteriormente - que filho que deverá 

ser usado para interpretar o comprimento da articulação do pai? Além disso, também é 

desejável ter a articulação ao longo de um único eixo e uma matriz de rotação da sua 

orientação para a sua posição de base, por razões que serão discutidas mais tarde. 

Outros problemas com os arquivos BVH incluem a falta de unidades de calibração, 

como a escala que os deslocamentos são medidos em conjuntos, e detalhes sobre o 

meio ambiente, como a orientação - ou seja, quais pontos estão em sentido 

ascendente. 

3.2 MOCAP ÓTICO SEM MARCADORES 
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Hoje em dia com a evolução das tecnologias existente e o surgimento de 

novas tecnologias para Mocap, começou-se a perceber a necessidade de desenvolver 

tecnologias para Mocap onde não seria necessário a utilização de marcadores, o que 

acaba diminuindo o custo total do processo de Mocap já que só existe a necessidade 

de uma câmera ou sensor de profundidade para que o Mocap seja possível. 

Nessa seção irá ser apresentado a utilização geral de sistemas sem 

marcadores, uma descrição de como funciona o Mocap óptico sem marcadores e um 

exemplo de um programa que utiliza o Kinect para o Mocap sem marcador e como 

esse programa funciona. 

3.2.1 - Sistemas Tradicionais 

Tradicionalmente rastreamento de movimento óptico sem marcadores é 

usado para manter o controle em vários objetos, incluindo aviões, veículos lançadores, 

mísseis e satélites. Muitas dessas aplicações de rastreamento de movimento óptico 

ocorrer ao ar livre, o que requer configurações de lentes e câmera diferentes. Imagens 

de alta resolução do alvo que está sendo rastreado podem fornecer mais informações 

do que apenas dados de movimento. 

Um sistema de rastreamento óptico tipicamente consiste de três 

subsistemas: o sistema de imagem ótica, a plataforma de rastreamento mecânico e o 

computador de rastreamento. 

O sistema de imagem ótica é responsável por converter a luz da área de 

alvo de imagem digital que o computador de controle pode processar. Dependendo do 

desenho do sistema de rastreamento óptico, o sistema de imagem ótica pode variar de 
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tão simples como uma câmara digital padrão como especializada como um telescópio 

no topo de uma montanha. A especificação do sistema de imagem ótica determina o 

limite superior do intervalo eficaz do sistema de rastreamento. 

A plataforma de rastreamento mecânica mantém o sistema de imagem ótica 

e é responsável pela manipulação do sistema de imagem ótica, de tal maneira que 

este aponta sempre para o alvo sendo rastreados. A dinâmica da plataforma de 

rastreamento mecânico combinado com o sistema de imagem óptico determina a 

capacidade do sistema de rastreamento para manter o bloqueio em um alvo que as 

mudanças de velocidade rapidamente. 

O computador de rastreamento é responsável por capturar as imagens do 

sistema de imagem ótica, a análise de imagem para extrair a posição alvo e 

controlando a plataforma de rastreamento mecânico para seguir o alvo. Existem vários 

desafios. Primeiro, o computador de rastreamento tem de ser capaz de capturar uma 

imagem com uma relativamente alta taxa de quadros. Isso envia uma necessidade da 

largura de banda do hardware de captura de imagens. O segundo desafio é que o 

software de processamento de imagem tem que ser capaz de extrair a imagem de 

destino do fundo e calcular a sua posição. Vários algoritmos de processamento de 

imagem são projetados para esta tarefa, mas cada um tem suas próprias limitações. 

Este problema pode ser simplificado se o sistema de rastreamento pode 

esperar certas características que é comum em todos os alvos que vai rastrear. O 

problema seguinte é controlar a plataforma de rastreamento para seguir o alvo. Este é 

um problema de projeto do sistema de controle típico em vez de um desafio, que 

envolve a modelagem da dinâmica do sistema e projetar controladores para controlá-

lo. No entanto isto irá tornar-se um desafio se a plataforma de rastreamento do sistema 

tem de trabalhar não é concebido para tempo real e aplicações altamente dinâmicas, 

caso em que o software de rastreamento tem que compensar as imperfeições 
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mecânicas e de software da plataforma de rastreamento. 

3.2.2 - As vantagens e desvantagens do Mocap sem marcadores 

As técnicas de Mocap sem marcadores possuem muitas vantagens e 

desvantagens, entre as vantagens estão o fato de que é um processo mais barato que 

as técnicas de Mocap com marcadores e o fato de que a maioria das técnicas 

necessitam de pouco equipamento para funcionar, como no caso do iPi Mocap Studio 

que só necessita do Kinect e de um computador básico para funcionar. Entre as 

desvantagens pode-se apontar o fato de que a maioria dessas técnicas de Mocap sem 

marcadores não poderem ser feitas em tempo real, não poderem ser feitas para 

Mocap de movimentos executados rapidamente sucessivamente e um extenso pós-

processamento quando comparado com Mocap com marcadores. 
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CAPITULO 4 - O SISTEMA iPi 

O sistema iPi Motion Capture[15] é uma ferramenta para rastrear os 

movimentos do corpo humano em 3D e produzir animação 3D, utilizando sensores de 

profundidade para Mocap sem marcadores. Nessa seção será introduzida o sistema 

mais detalhadamente e como ela deve ser utilizada, neste exemplo irá ser utilizado 

somente um sensor de profundidade. 

O próximo capitulo possui alguns exemplos de capturas realizadas com o iPi 

Motion Capture. 

4.1 iPi Motion Capture 

O iPi Motion Capture consiste de dois produtos:  

● O iPi RECORDER - uma ferramenta para captura de vídeos através de câmeras 

 e sensores de profundidade; 

● O iPi MOCAP STUDIO - o software responsável por processar o vídeo gravado 

 e exportar a animação resultante.  

4.1.1 - iPi RECORDER 
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Como dito anteriormente o iPi RECORDER é o software usado para fazer o 

Mocap utilizando câmeras e sensores de profundidade. O iPi RECORDER possui três 

funções básicas gravar, reproduzir e converter vídeos gravados em versões antigas 

para o formato usado atualmente o .iPiVideo. 

O iPi RECORDER suporta as seguintes câmeras: 

● Sony Playstation Eye 

● Microsoft Kinect for Windows / Kinect XBOX 360 

● ASUS Xtion / Xtion Live 

● PrimeSense Carmine 1.08 

● Qualquer webcam compatível com o DirectShow 

O programa também aceita os seguintes acessórios para auxiliar na captura 

de movimentos das mãos com maior precisão: 

● Playstation Move 

● Wii Remote com o MotionPlus 

● Wii Remote Plus, o qual já vem com o MotionPlus integrado 

O iPi RECORDER utiliza um formato de vídeo proprietário .ipiVideo o qual 

somente os programas da empresa iPi Soft são capazes de manipular. Como as 

versões mais antigas dos programas gravavam em .AVI, o iPi RECORDER possui uma 

função para converter os arquivos .AVI gravados pelas versões mais antigas para o 

formato .ipiVideo. 

O que garante que o programa seja mais eficaz que os outros métodos para 

captura de movimentos são alguns algoritmos de visão computacional deles, sendo 

que isso acarreta no fato de que o processamento da captura de movimentos é mais 

lento, ou seja, o software não oferece suporte à Mocap em tempo real. Captura facial 

também não é suportada pelo programa. O iPi RECORDER é gratuito tendo que 

somente pagar para utilizar o iPi MOCAP STUDIO. 
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 É importante notar que se deve conectar apenas um sensor MS Kinect / 

ASUS Xtion / PrimeSense Carmine por porta USB. Largura de banda de um 

controlador USB não é suficiente para gravar a partir de dois sensores.  

Não se deve ligar mais de 2 câmeras Sony PS Eye em uma porta USB, 

caso contrário não será capaz de capturar a 60 quadros por segundo com resolução 

de 640 x 480.  

4.1.2 - iPi MOCAP STUDIO 

O iPi MOCAP STUDIO, também conhecido como iPi Desktop Motion 

Capture e iPi DMC, é o programa utilizado para fazer a captura de movimentos ao 

analisar as gravações de vídeo feitas pelo iPi RECORDER. 

O programa produz um esqueleto com as animações obtidas a partir da 

análise do vídeo, o qual pode ser aplicado em qualquer modelo com formato humano. 

Além disso o programa também fornece algumas ferramentas para fazer a edição da 

animação final. 

4.1.2.1 - As ferramentas do iPi MOCAP STUDIO 

No término da captura dos movimentos é possível abrir o iPi MOCAP 

STUDIO pelo PLAYER do iPi RECORDER com o vídeo selecionado e clicando no S 

no canto da tela que irá ser aberto o iPi MOCAP STUDIO com um projeto novo. 

O programa oferece algumas ferramentas básicas para ser feita a 
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configuração das características do (a) ator/atriz que deseja ser feita a captura dos 

movimentos baseada no vídeo gravado como altura, gênero, IMC, entre outras, a 

configuração de onde se encontra a câmera como altura, distância do ator/atriz a 

câmera, altura da câmera em relação ao solo e o tamanho do campo de visão da 

câmera. Também existe a opção de verificar como está configurada cada parte do 

personagem para se ter uma ideia mais exata sobre a pose na qual ele se encontra e 

existe uma opção para exportar a animação final. 

Na tela que abrir poderá ser feita a escolha de iniciar um projeto de 

calibração ou um projeto de ação que serão explicados mais adiante. 

4.2 - Funcionamento do iPi Motion Capture  

Para entender como funciona o iPi Motion Capture deve-se entender o 

funcionamento de suas duas ferramentas o iPi Recorder e o iPi Mocap Studio 

4.2.1 - iPi Recorder 

O iPi Recorder é um software fornecido pelo iPi Soft LLC para captura, 

reprodução e processamento de registros de vídeo a partir de múltiplas câmeras e 

sensores de profundidade. Registros capturados podem ser usados para Mocap no iPi 

Mocap Studio. 

Como dito anteriormente o iPi Recorder utiliza o formato de arquivo 

proprietário .iPiVideo é usado, arquivos nesse formato podem ser manuseados 
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somente pelos produtos da iPi Soft. As versões anteriores do produto produziam 

vídeos no formato de arquivo AVI. O iPi Recorder tem a função para converter 

registros AVI antigos para o novo formato .iPiVideo. 

Um dos pontos principais do iPi Recorder é a configuração do plano de 

fundo, que é imagem de apenas objetos na área de captura estática (não em 

movimento). O plano de fundo avaliado é incorporado dentro dos vídeos e depois é 

usado para detectar facilmente objetos em movimento. Além disso, o plano de fundo é 

utilizado para comprimir vídeos com o método de subtração do plano de fundo. 

A parte mais interessante - a gravação de um vídeo. Em suma: selecione o 

arquivo de destino, definir opções de compressão e aperte o botão Start para iniciar a 

gravação. Quando a captura terminar, basta pressionar o botão STOP - e tem-se o 

arquivo de vídeo. 

Ao selecionar o arquivo de destino, pode-se usar <time stamp> em qualquer 

lugar do nome do arquivo. Isso permite fazer facilmente nomes de arquivos exclusivos: 

ele passa a ter data e hora atual do início da gravação. O botão CHANGE FOLDER 

abre a janela de seleção de pasta, deixando o nome do arquivo digitado sem 

alterações. 

Diferentes opções de compressão permitem balancear a carga de CPU e 

armazenamento (tanto espaço e velocidade de gravação) correspondente ao 

desempenho do sistema. Com sensores de profundidade, opções de compressão são 

definidas individualmente para a profundidade e imagens coloridas. Os métodos a 

seguir estão disponíveis: 

● Nenhum: 

Dados não comprimidos. A menor carga de CPU, e a maior carga de 

armazenamento. 
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● Subtração de background: 

Compressão computacionalmente barato sem perdas. Dá taxa de 

compressão de aproximadamente na faixa de 2..10. Alguns trade-off entre a CPU e 

armazenamento. 

● JPEG (somente para a cor): 

Compressão computacionalmente caro com perdas. Dá razão de 

compressão de até 100 e mais, dependendo da definição do valor de qualidade. A 

maior carga de CPU, e a menor carga de armazenamento. 

Ao se usar câmeras coloridas deve-se tomar cuidado, pois a compressão 

com perdas reduz a qualidade da imagem, e pode levar a mais erros de rastreamento. 

Se for necessário fazer uso delas devido ao limitado espaço em disco / velocidade, o 

valor de qualidade deve ser colocado num nivel bastante elevado. 

Tal como acontece com a avaliação de fundo, pode-se definir início tardio 

da gravação, para que se tenha tempo para sair do PC e faça a sua pose favorita 

antes do início da ação. 

Durante a gravação, algumas estatísticas são exibidas, tais como o 

tamanho do arquivo corrente, transferência de disco, uso de buffer de gravação. 

Também é possível expandir as estatísticas da câmera para observar quedas de 

quadros e coisas relacionadas. Todos esses valores podem ajudá-lo a descobrir 

problemas de desempenho, tais como por exemplo o transbordamento dos sinais de 

buffer de gravação quando se tem baixa velocidade do disco – pode-se tentar usar 

mais compressão. Quedas de quadro (se eles só aparecem durante a gravação) 

podem indicar que a CPU está sobrecarregando e é preciso mudar para menos 

opções de compressão agressivos. 
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Depois da gravação, o novo arquivo de vídeo será colocado no topo da lista 

de registos recente (isto é expandido automaticamente na parada da gravação). Em 

um clique pode-se abrir o vídeo no player. 

4.2.2 - iPi Mocap Studio 

Terminada a gravação dos movimentos do ator para o Mocap, pode-se ir 

para o processo de análise da gravação para que as ações do ator sejam convertidas 

em um objeto de animação para que seja aplicado no produto final. Para esse fim usa-

se o iPi Mocap Studio que é o programa que pega o vídeo capturado pelo iPi Recorder 

e o converte nos dados que vão ser utilizados para a animação do personagem no 

futuro. 

Para que a análise seja feita é necessário adicionar outros parâmetros ao 

programa como a altura, peso, sexo, IMC e outras medidas, para que o programa 

considere esses parâmetros na hora de gerar o esqueleto contendo a animação. 

Esses parâmetros são facilmente adicionados ao programa usando a aba de Actor no 

programa como na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 - Tela de configuração dos parâmetros do ator 

Com os parâmetros extras adicionados ao programa, pode-se começar a 

análise do vídeo para isso primeiro certifique-se de que o vídeo está no momento onde 

o ator se encontra na T-pose, com isso configurado pode-se mudar para a aba 

Tracking e selecionar a opção Refit Pose para que o programa faça com que o 

modelo, que será utilizado para o esqueleto, esteja na mesma posição que o ator do 

vídeo.  

 

Figura 4.2 - A opção Refit Pose na aba Tracking 
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Terminada a operação de redefinição da pose do modelo, deve-se verificar 

se a pose do modelo combina com a posição do ator caso não esteja deve-se ir em 

Edit > Delete pose e repetir a opção Refit Pose. Após isso deve-se definir a zona de 

interesse do vídeo, ou seja, a parte do vídeo que contém as ações que se deseja 

converter na animação, para isso é necessário dar um duplo clique na parte esquerda 

da barra ROI na timeline. 

Definida a área de interesse, pode-se escolher nas checkbox se irá ser feita 

a análise do pé e da cabeça do ator. Após isso deve-se clicar na opção Track Foward 

que irá fazer uma análise a partir dos quadros anteriores e o quadro atual para poder 

definir as posições do modelo em cada quadro da animação, pelo fato de essa análise 

usar algoritmos mais computacionalmente caros não é possível que o Mocap seja feito 

em tempo real, algo que a maioria das técnicas de Mocap sem marcadores tem em 

comum. 

Caso exista algum problema pós analise com esse método pode-se colocar 

no final da região de interesse na linha do tempo, selecionar novamente a opção Refit 

Pose e após isso clicar na opção Track Backward para que a análise seja feita ao 

contrário para remover qualquer imperfeição na animação do modelo. 
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Figura 4.3 - 1 > A barra ROI, 2 > opções extras para definir o que será analisado, 3 

> opção para iniciar a analise 

4.3 - Os Formatos dos Arquivos 

Durante a seção anterior foram apresentados dois formatos diferentes de 

arquivos o .iPiMocap e o .iPiVideo. Nessa seção será indicado o que cada arquivo 

contém. 

4.3.1 – O Formato .iPiVideo 

O formato .iPiVideo é um formato de arquivo proprietário para armazenar 

registros produzidos pelo IPI Recorder. Este formato é extensível e permite armazenar 

fluxos sincronizados a partir de diferentes fontes: 

 

● Múltiplas câmeras de vídeo (incluindo Sony PS Eye, câmeras web compatível 

 com DirectShow) 

● Vários sensores de profundidade (incluindo MS Kinect, ASUS Xtion) 

● Sensores inerciais MEMS (incluindo Wii Motion Plus, Sony PS Move) 

● Dados esqueleto 

● Som 

Os arquivos .iPiVideo podem ser abertos por: 

● iPi Recorder para reprodução 

● IPI Mocap Studio para processamento e extração de animação 
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4.3.2 - O Formato .iPiMocap 

O formato .iPiMocap é um formato de arquivo proprietário para armazenar 

informações sobre o projeto de captura de movimento do IPI Mocap Studio. O arquivo 

deste formato contém: 

● Referência ao arquivo .iPiVideo apropriado 

● Parâmetros da cena 

● Parâmetros do ator 

● Animação rastreada 

● Animação filtrada 

● Região-de-interesse (ROI) e tomadas 

● Várias definições 

Em função do programa ser proprietário, arquivos .iPiMocap podem ser 

apenas abertos no IPI Mocap Studio. 
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CAPITULO 5 - ANIMAÇÕES CRIADAS USANDO O iPi MOTION 

CAPTURE  

Nesse capitulo serão mostrados alguns exemplos de animações criadas 

utilizando o iPi Motion Capture para fazer o Mocap do ator e transformar os 

movimentos dele em um conjunto de animações. Para a captura foi usado um ator com 

1,85 m e 110kg, um Kinect e um computador com as seguintes configurações:  

● Processador: Intel Core i5 

● Memoria: 2 GB RAM 

● HD: 500 GB 

● Placa de vídeo: GeForce 9800 GT 

A Figura 5.1 apresenta a cena do ator acenando representada no 

iPi Recorder, no iPi Mocap Studio e no 3DS Max 

 

Figura 5.1 - Cena do ator acenando. 1 > iPi Recorder, 2 > iPi Mocap Studio, 3 > 

Esqueleto de animação criado no 3DS Max 
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A Figura 5.2 apresenta a cena do ator se curvando representada 

no iPi Recorder, no iPi Mocap Studio e no 3DS Max 

 

Figura 5.2 - Cena do ator se curvando. 1 > cena capturada no iPi Recorder, 2 > 

cena processando no iPi Mocap Studio, 3 > Esqueleto de animação criado no 3ds Max 

A Figura 5.3 apresenta a cena do ator dando um soco no iPi 

Recorder, no iPi Mocap Studio e no 3DS Max 

 

Figura 5.3 - Cena do ator dando um soco com a mão esquerda. 1 > iPi Recorder, 

2 > iPi Mocap Studio, 3 > Esqueleto de animação criado no 3ds Max 

A Figura 5.4 apresenta a cena do ator dando uma cotovelada 

representada no iPi Recorder, no iPi Mocap Studio e no 3DS Max 
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Figura 5.4 - Cena do ator dando uma cotovelada.  1 > iPi Recorder, 2 > iPi Mocap 

Studio, 3 > Esqueleto de animação criado no 3ds Max 

A Figura 5.5 apresenta a cena do ator com os braços erguidos 

representada no iPi Recorder, no iPi Mocap Studio e no 3DS Max 

 

Figura 5.5 - Cena do ator com os braços erguidos.  1 > iPi Recorder, 2 > iPi 

Mocap Studio, 3 > Esqueleto de animação criado no 3ds Max 
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CAPITULO 6 - CONCLUSÃO 

Hoje em dia, as técnicas de Mocap evoluíram constantemente para que as 

desvantagens nas técnicas sem marcadores sejam removidas ou pelo menos 

amenizadas para que elas sejam equiparadas as técnicas com marcadores, ou seja, 

permitindo que mais jogos, filmes e animações independentes utilizem Mocap sem ser 

necessário um grande uso de equipamentos mais caros.  

Mas sempre deve-se levar em conta o que se deseja fazer com animações 

para justificar o uso de Mocap em geral, pois dependendo das animações necessárias 

pode ser mais barato fazer essas animações manualmente. Caso seja mesmo 

necessário utilizar Mocap considere qual técnica se adequa melhor as necessidades 

do projeto. 

Como visto no texto, cada tecnologia de Mocap tem suas vantagens e 

desvantagens, os sistemas mecânicos possuem ao seu favor o fato de poder fazer a 

captura em tempo real, não ter problemas de oclusão e ser altamente portátil, mas eles 

acabam tendo problemas como restringir o movimento do ator não permitindo que ele 

execute ações mais complexas e também existe o fato de que ele quebra facilmente. 

Já os sistemas ópticos têm a vantagem de poderem fazer a captura de vários atores 

ao mesmo tempo e permitem uma liberdade maior nos movimentos do ator, mas 

acaba sendo necessário mais pós-processamento dos dados e a iluminação ambiente 

acaba sendo um fator que pode acabar atrapalhando na coleta dos dados. 
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Já os sistemas magnéticos são mais baratos que os sistemas ópticos e 

possui resposta em tempo real permitindo que seja visto como os movimentos do ator 

se refletem no personagem, mas os principais problemas deles são o fato de que a 

quantidade de fios e baterias necessárias para esse sistema acaba limitando a 

movimentação do ator e depois de configurados os sensores não é um trabalho 

simples alterá-las. E no caso dos sistemas acústicos, o fato de não existir problemas 

com oclusão e interferência por causa de objetos metálicos e não ser preciso o uso de 

cabos o que permite mais movimentos variados do ator, mas por causa da tecnologia 

usada tem-se alta interferência por causa de reflexão do som emitido pelos 

transmissores. 

Como todas as tecnologias existentes, as diferentes técnicas de Mocap são 

utilizadas para propósitos diferentes como apresentado anteriormente, por isso vale 

sempre a pena ressaltar que deve ser usada a técnica apropriada para o projeto que 

está sendo desenvolvido.  
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