
Síntese 
 

A animação interactiva de bonecos articulados por computador em tempo real tem sido 

um grande desafio para muitos investigadores. Apesar de se encontrarem cada vez 

mais soluções de hardware e software orientadas neste sentido, estas ainda se 

apresentam num patamar de utilização limitado ou de custo elevado. 

Por outro lado, os modelos articulados para a animação com uma grande liberdade de 

movimento podem ter um número elevado de pontos de controlo que dificultam a sua 

manipulação em tempo real. Neste sentido, uma das questões centrais prende-se com 

a forma de interagir com os bonecos articulados, nomeadamente com o uso dos 

dispositivos de interacção. 

Os dispositivos que oferecem um maior poder de controlo não estão generalizados. Por 

outro lado, as interfaces mais comuns como o rato apresentam algumas limitações na 

manipulação de múltiplos pontos de controlo em simultâneo. 

Com este projecto pretende-se desenvolver um protótipo de um boneco articulado por 

computador em tempo real com um elevado nível de controlo, recorrendo a interfaces 

de interacção comuns de elevada usabilidade e baixo custo como o rato e o gamepad. 

Para simplificar a manipulação do boneco articulado sem limitar muito a liberdade de 

movimento propõe-se adaptar para o universo virtual um modelo de marioneta 

tradicional, reduzindo assim o número de pontos de controlo. 

A questão subjacente a esta adaptação é saber se uma marioneta virtual pode ter 

comportamentos e características semelhantes às de uma marioneta e se esta pode ser 

considerada uma marioneta do ponto de vista da proximidade com o seu operador. 

 
 
Abstract 
 

The interactive animation of articulated puppets in real time has been a great challenge 

to many researchers. Despite of many new hardware and software solutions guided in 

this direction, they are still presented in a limited level of use or high cost. 



On the other hand, the articulated models for animation with a great degree of freedom 

of movement can have a large number of points of control making it difficult to 

manipulate in real time. 

One of the main issues to control the articulated puppets concerns the interaction 

devices. 

Some of them offers great control but are less accessible, on the other hand devices 

that are very accessible like the mouse have many limitations in manipulating several 

control points simultaneously. 

We propose to develop a prototype of an articulated puppet for real time animation with 

a great degree of control using accessible devices like the mouse or the game pad. 

To simplify the puppet manipulation without diminish the degree of freedom we propose 

the adaptation of a marionette to the virtual world reducing the number of control points. 

The underlying question to this adaptation is to know if the virtual marionette can have 

the same behaviours and similar features of the real marionette and if this can be 

considered one marionette from the point of view of the proximity with its operator. 

 


