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RESUMO 

O rastreamento do olhar é uma tecnologia bem conhecida, e que apesar de possuir diversas 

aplicações, ainda depende de equipamentos e software especializados, que possuem custo elevado. 

A proposta do presente trabalho é a criação de um sistema de rastreamento do olhar baseado em 

equipamentos de baixo custo (um laptop comum com uma webcam), com a finalidade de viabilizar 

a utilização do rastreamento do olhar em larga escala. Uma revisão sistemática foi conduzida, 

buscando identificar as principais teorias e técnicas do estado da arte. A criação do sistema consistiu 

em três etapas: a criação de um conjunto de vídeos para testes e referência; o desenvolvimento do 

software para rastreamento da íris do usuário; e o desenvolvimento do software para rastreamento 

do olhar na tela do computador. O software de rastreamento da íris foi submetido à avaliação 

humana, e os resultados mostraram uma taxa de 84% de acerto na localização da íris. Para avaliar a 

estimativa do olhar, dois experimentos foram realizados: no primeiro deles, 51 vídeos com 18 

sujeitos diferentes foram usados para calibrar e realizar a estimativa do olhar. O erro médio na 

estimativa do olhar para estes vídeos foi de 4,0° (252,7 pixels), um valor comparável ao dos 

trabalhos relacionados. No segundo experimento, 22 vídeos foram gravados e processados, com 

diferentes distâncias entre o usuário e a câmera (30 e 60cm).  O erro médio ficou em 2,6° (220,6 

pixels) para os vídeos gravados a 30cm, e 6,37° (268,77 pixels) para os vídeos gravados a 60cm. O 

tempo médio de processamento de cada quadro de vídeo foi de 20ms, o que indica a possibilidade 

de funcionamento em tempo real. A avaliação do protótipo apresentou alguns aspectos que 

precisam ser melhorados, mas indica a viabilidade da construção de um sistema de estimativa do 

olhar para utilização em computadores comuns sem a necessidade de hardware especial. 
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ABSTRACT 

Gaze tracking is a well-known technology which, despite its various applications, still relies 

on specialized devices and software, which are costly. This work proposes the creation of a gaze 

tracking system based on low-cost equipment (an ordinary laptop with a webcam), that will enable 

large-scale application of gaze tracking. A systematic review was conducted, aiming to identify the 

main theories and state-of-the-art techniques in this field. The system was constructed in three 

stages: the creation of a video set for tests and reference; the development of software for user iris 

tracking; and the development of on-screen gaze tracking software. The iris tracking software was 

submitted to human evaluation, and the results showed an 84% hit rate in locating the eye. To 

evaluate the gaze estimation, two experiments were performed: in the first, 51 videos with 18 

different subjects were used to calibrate and perform the gaze tracking. The average error in the 

gaze estimation for these videos was 4.0° (252.7 pixels), a value that is comparable to those found 

in related works. In the second experiment, 22 videos were recorded and processed, with different 

distances between the user and the camera (30 and 60cm).  The average error was 2.6° (220.6 

pixels) in the videos recorded at a distance of 30cm, and 6.37° (268.77 pixels) in those recorded at a 

distance 60cm. The average processing time of each video frame was 20 min, which indicates a 

possibility for real-time use. The evaluation of the prototype, while revealing some aspects that 

need improvement, indicates the feasibility of this gaze estimation system for use in common 

computers, without the need for special hardware. 
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1  INTRODUÇÃO 

Há alguns anos, o termo preferido por fabricantes de computadores e software para designar 

tecnologias que buscavam facilitar a interação com seus usuários era user-friendly (amigável ao 

usuário
1
). Com o passar do tempo o termo acabou se tornando inadequado, pois dá a impressão de 

que todos os recursos podem ser classificados em uma escala unidimensional entre mais amigável e 

menos amigável. Por isso, os profissionais da área de interface com usuário acabaram por adotar 

outros termos, todos eles dentro da área chamada Interação Homem Computador, ou IHC 

(NIELSEN, 1993). 

De acordo com Nielsen (1993), a aceitabilidade geral de um sistema computacional é uma 

combinação de sua aceitabilidade social e de sua aceitabilidade prática. Entre diversos aspectos que 

caracterizam sua aceitabilidade prática, estão a utilidade e a usabilidade (GRUDIN, 1992 apud 

NIELSEN, 1993). Utilidade é a questão de se a funcionalidade do sistema pode fazer o que é 

necessário, enquanto a usabilidade é a questão de como os usuários podem usar esta funcionalidade. 

No design de interfaces, há duas abordagens fundamentais: a artística e a da engenharia. A 

usabilidade preocupa-se principalmente com a segunda abordagem, que é facilitar a execução de 

tarefas úteis (NIELSEN, 2000). 

A visão computacional é um ramo da ciência da computação atualmente em grande 

expansão, que usa métodos estatísticos para manipular dados usando modelos construídos com a 

ajuda da geometria, física e teoria do aprendizado. A maior realização da visão computacional é 

extrair descrições do mundo a partir de figuras (FORSYTH & PONCE, 2003). 

Um sistema de visão computacional processa imagens adquiridas de uma câmera eletrônica, 

de maneira similar ao que o cérebro humano faz com as imagens captadas pelos olhos. O campo da 

visão computacional é rico e crescentemente tem encontrado possibilidades comerciais. Muitos 

sistemas de visão computacional já são utilizados rotineiramente em indústrias: inspeção de 

tamanho e formato de peças, inspeção de qualidade de alimentos. A biometria e os estudos forenses 

                                                 

 

 

 
1
 Tradução do Autor. 
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se beneficiam a partir da visão computacional com a identificação de pessoas através do 

reconhecimento automático de seus rostos ou a textura de suas íris (NIXON & AGUADO, 2008). 

A origem do rastreamento ocular (eye tracking) já percorreu um longo caminho desde suas 

origens, porém equipamentos especializados, com diversas câmeras e iluminação específica ainda 

são bastante caros, podendo chegar a dezenas de milhares de dólares. No entanto, a tecnologia já é 

bastante conhecida, e é possível construir sistemas de visão computacional de baixo custo para 

realizar tal tarefa (KUMAR et al., 2007). 

A popularização de câmeras digitais embutidas nos computadores modernos juntamente 

com o aumento da capacidade e desenvolvimento das técnicas computacionais para processamento 

de imagens faz de qualquer computador pessoal uma máquina capaz de capturar as ações de seu 

operador através de imagens, e processar tais imagens, extraindo delas informações que sejam úteis 

de alguma maneira. 

Uma possível aplicação para a utilização deste tipo de tecnologia seria o acompanhamento 

dos olhos do usuário. Identificando os pontos da tela para o qual os usuários mantêm o olhar, é 

possível inferir onde eles estão concentrando seu foco de atenção, e desta forma rearranjar os 

objetos da interface de forma a aperfeiçoar a usabilidade. Detectar e rastrear o olhar de pessoas 

olhando para imagens pode determinar regiões de interesse e sua importância, e é normalmente 

chamado de gaze tracking, ou rastreamento do olhar (FUHRT, 2008, p. 259). 

Uma das premissas consideradas para a execução deste trabalho é o baixo custo do sistema. 

Atualmente diversos equipamentos comercialmente disponíveis são capazes de realizar o 

rastreamento do olhar com um alto grau de precisão. No entanto, a utilização de tais sistemas está 

condicionada à aquisição de equipamentos específicos de alto custo (dezenas de milhares de 

dólares), o que torna sua aplicação restrita, quando não a impede totalmente. O presente trabalho 

pretende ensejar a criação de um sistema similar a estes já existentes, no entanto, fazendo uso de um 

mínimo de investimento em equipamento. Dessa forma, a utilização de rastreamento do olhar 

ficaria condicionada a equipamentos bastante comuns – um computador pessoal e uma webcam 

comum, que reduziria o custo do hardware a menos de dois mil dólares,  

Dentro deste contexto, este trabalho espera poder contribuir para a área de rastreamento do 

olhar aplicado ao estudo de usabilidade de interfaces, através do desenvolvimento de uma 
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ferramenta de baixo custo que possibilite a realização do rastreamento ocular dos usuários de 

sistemas computacionais, sem a necessidade de aquisição de equipamentos específicos para tal. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Nos últimos anos, diversos trabalhos têm buscado melhorar a qualidade dos sistemas de 

rastreamento ocular já existentes (ZHU & JI, 2005; TAN & ZHANG, 2006; FERNANDES 

JUNIOR & MARENGONI, 2009; DE SANTIS & IACOVIELLO, 2009; etc.). No entanto, a 

maioria dos sistemas faz uso de algum tipo de equipamento especial, como câmeras múltiplas, de 

alta resolução, infravermelhas, câmeras acopladas à cabeça do usuário e assim por diante. 

Todos esses equipamentos especializados, juntamente com o software de rastreamento 

ocular acabam gerando um custo bastante elevado, ao ponto de ser uma estratégia desaconselhada 

para o estudo da usabilidade de interfaces, salvo em casos bastante específicos (PERNICE & 

NIELSEN, 2009, p6).  Dessa forma, o desenvolvimento de uma ferramenta de software para 

realização de rastreamento ocular, que não necessite de nenhum equipamento além do que é 

encontrado em um laptop comum, poderia permitir a aplicação de estudos de usabilidade em casos 

onde de outra forma o custo seria proibitivo. Alguns dispositivos de rastreamento ocular comerciais 

são mostrados na Figura 1. 

 

No entanto, a utilização de equipamentos convencionais acrescenta desafios ao surgimento 

de tal ferramenta. A utilização de uma webcam padrão significa que a resolução das imagens 

obtidas certamente será reduzida. Condições não controladas de iluminação e posicionamento do 

usuário também são complicadores introduzidos, quando da não utilização de equipamentos e 

condições específicos. Todas estas questões precisam ser tratadas ou contornadas através do 

Figura 1: Dispositivos de eye tracking de diferentes marcas comerciais: SensoMotoric Instruments 

(a) e (b); e Tobii Eye Tracking Research (c) e (d). 

Fonte: Extraído de Sensomotoric, (2012) e Tobii, (2012).  
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processamento digital das imagens obtidas. Este processamento adicional também se apresenta 

como uma dificuldade, uma vez que a capacidade de processamento requerida pelo sistema não 

pode ser superior à de um laptop comum, e ainda assim deve ser capaz de realizar tais tarefas em 

tempo real. 

Adicionalmente à sua aplicação no estudo da usabilidade, a evolução da tecnologia de 

rastreamento do olhar de baixo custo pode contribuir para outras áreas, como por exemplo, em 

programas que visam levar acessibilidade a usuários portadores de deficiências. Dessa forma, 

pessoas com algum tipo de dificuldade motora teriam uma opção para interação com o computador, 

sem a necessidade de adquirir nenhum equipamento especial. 

1.1.1  Solução Proposta 

Tendo como base o exposto, o presente trabalho propõe a construção de um sistema de 

baixo custo capaz de realizar rastreamento do olhar com a utilização de software open-source e 

ferramentas computacionais comuns, com aplicação primária no estudo da usabilidade de interfaces 

de software. 

Tendo em vista a construção de um sistema de baixo custo, o projeto será baseado em 

compiladores, Ambientes Integrados de Desenvolvimento (Integrated Development Environment - 

IDE) e bibliotecas de código aberto, como o g++ e o OpenCV. O g++ é o compilador C++ de 

código aberto do Projeto GNU, e é distribuído juntamente com muitas distribuições do sistema 

operacional Linux (RILEY, 2007, p. 84). O OpenCV é uma biblioteca de visão computacional de 

código aberto, escrita em C e C++, que tem um foco bastante localizado em aplicações de tempo 

real (BRADSKY & KAEHLER, 2008, p.1). 

Tal sistema deverá ser capaz de atingir requisitos mínimos para a sua aplicação primária, no 

que diz respeito a sua precisão e sua eficiência para execução em ambientes com recursos 

computacionais médios.  

Diante do exposto, o presente trabalho se focará na verificação das seguintes hipóteses: 

Hipótese 1: É possível criar um sistema computacional de baixo custo que, baseado em 

imagens obtidas a partir de uma webcam de um equipamento convencional, seja capaz de 

identificar a direção do olhar do usuário na tela do computador. 
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Hipótese 2: O sistema de rastreamento ocular e do olhar criado possui precisão e 

desempenho suficientes para a sua utilização em tempo real, no que se refere à usabilidade de 

interfaces. 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

Como forma de testar as hipóteses levantadas, o software construído deve ser capaz de 

capturar a imagem do usuário através de câmera acoplada ao computador, identificar na imagem a 

posição dos olhos deste, e com base nesta informação, estimar a posição da tela para o qual o 

usuário está olhando. Assim, pode-se definir que para cada imagem de entrada, o programa deverá 

ser capaz de retornar um par de coordenadas (x e y), indicando a posição estimada na tela do 

computador que é o foco de seu olhar. 

Não serão contemplados no escopo deste trabalho o processamento de imagens de pessoas 

com óculos, portadoras de algum grau de estrabismo ou outra deficiência visual, ou ainda condições 

extremas ou especiais de iluminação. 

Apesar de o sistema proposto ter a aplicação voltada para o estudo da usabilidade, nenhum 

tipo de estudo será realizado neste sentido. O software será responsável apenas por gerar os dados 

que servirão como insumo para estudos de usabilidade. Os dados de saída do protótipo deverão ser 

uma sequência de coordenadas distribuídas ao longo de uma linha do tempo, de modo que seja 

possível reconstruir a trajetória do foco dos olhos do usuário na tela do computador. 

1.1.3  Justificativa 

A construção de interfaces de software eficientes sempre foi uma importante necessidade da 

área de desenvolvimento. No caso da indústria de software, os usuários geralmente têm acesso a 

uma central de suporte para resolver problemas. As chamadas de suporte custam caro, e grande 

parte delas é atribuída à má usabilidade do software. Na internet, por outro lado, os usuários 

normalmente experimentam a usabilidade de um site antes de qualquer comprometimento com o 

uso ou aquisição. Dessa forma, sites com usabilidade ruim são naturalmente descartados (ou não 

são acessados) (NIELSEN, 2000). Em ambos os casos, tanto a diminuição dos custos quanto o 

aumento nas vendas podem ser atingidos através de melhorias na usabilidade. 
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Diversas técnicas são utilizadas para medir e melhorar a usabilidade de uma interface, e nem 

sempre a técnica de rastreamento do olhar está entre as recomendadas (PERNICE & NIELSEN, 

2009). Talvez os maiores motivos do não uso sejam a complexidade e o custo do equipamento. Se 

um software para rastreamento do olhar que utiliza recursos facilmente encontrados nos 

computadores pessoais atuais fosse desenvolvido, o baixo custo do equipamento poderia facilitar 

enormemente a condução desses estudos de usabilidade. 

O software proposto pode demonstrar como sistemas de rastreamento do olhar de baixo 

custo podem ser construídos, e dessa forma estimular e facilitar a realização de estudos mais 

aprofundados de usabilidade, utilizando esses sistemas. O alto custo de equipamentos de 

rastreamento ocular capazes de realizar estudos de usabilidade impede a massificação destes testes.  

Com base em estudos já realizados na área de visão computacional, e modelos já construídos 

capazes de realizar a estimativa de olhar de uma pessoa com base na imagem capturada, o sistema 

proposto apresenta a possibilidade de transformar qualquer computador pessoal dotado de uma 

webcam e suficiente poder de processamento em um dispositivo para rastreamento do olhar. Muitas 

abordagens já propostas fazem uso de câmeras, iluminação ou equipamentos especiais, o que 

acabam dificultando a sua construção e aplicação. 

Além disso, o mecanismo utilizado para tratamento das imagens e extração de características 

pode também ser utilizado em outros tipos de aplicações, como já vem sendo demonstrado por 

inúmeras pesquisas, a citar, entrada segura de senhas (KUMAR et al., 2007), e interfaces de 

acessibilidade para pessoas com deficiências severas (HORNOF, CAVENDER & HOSELTON, 

2004, KOCEJKO, BUJNOWSKI & WTOREK 2008). 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

Desenvolver uma metodologia e um modelo computacional de baixo custo para detecção do 

olhar do usuário e estimativa da posição de seu olhar na tela do computador, baseado em imagens 

capturadas a partir de uma webcam, a fim de tornar o rastreamento ocular acessível para o estudo de 

usabilidade de interfaces. 
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1.2.2  Objetivos Específicos 

 

1. Identificar e selecionar técnicas de processamento de imagens e de visão computacional 

para extração das características necessárias das imagens. 

2. Identificar e selecionar um método para a estimativa da posição do olhar na tela. 

3. Modelar e implementar o software para rastreamento do olhar. 

4. Capturar sequências de vídeo com diferentes pessoas. 

5. Medir a eficiência do sistema com base nos vídeos capturados e compará-la com 

ferramentas similares. 

1.3 METODOLOGIA 

Esta seção apresenta a organização metodológica do trabalho desenvolvido.  

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

De acordo com as características do trabalho proposto, pode-se classificá-lo como fazendo 

uso do método científico hipotético-dedutivo, uma vez que a partir da hipótese de um sistema de 

rastreamento ocular, será realizada a construção de um modelo, e então buscar-se-á uma avaliação 

deste modelo através de testes e comparações com outros modelos similares. 

Do ponto de vista da natureza da pesquisa, é possível classificar o presente trabalho como 

pesquisa aplicada, pois ele consiste na combinação e utilização de diversos conceitos e tecnologias 

existentes, voltadas para a solução de um problema. 

A pesquisa que será desenvolvida no presente trabalho é qualitativa, sob o ponto de vista da 

abordagem do problema, e exploratória, no que diz respeito aos seus objetivos, pois envolve a 

construção e validação de um modelo, e desta forma, o produto da pesquisa estará sujeito a 

avaliações e comparações, com a finalidade de ser validado. 
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1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

Esta seção visa descrever os procedimentos metodológicos que serão seguidos para a 

realização do trabalho proposto. De uma maneira geral, pode-se classificá-los como pesquisa 

bibliográfica e pesquisa quase-experimental, pois como a execução do projeto é baseada na 

construção de um protótipo e sua posterior validação, a avaliação será qualitativa. É inviável em 

uma pesquisa exploratória como esta, a construção de um experimento que satisfaça os critérios que 

caracterizam uma pesquisa experimental, portanto, julga-se mais pertinente sua classificação como 

quase-experimental. 

A seguir são descritas as principais etapas que o desenvolvimento deste trabalho 

contemplará: 

Análise de Trabalhos Relacionados 

Esta etapa visa o atendimento dos Objetivos Específicos 1 e 2 deste trabalho, e 

compreenderá inicialmente a condução de uma revisão sistemática do estado da arte em 

rastreamento ocular e do olhar, e posteriormente a escrita da revisão bibliográfica que comporá a 

fundamentação teórica desta dissertação. 

Construção do Programa de Rastreamento do Olhar 

Com o objetivo de atender ao Objetivo Específico 3, esta etapa será composta da análise de 

requisitos, modelagem, e construção do protótipo de software para realização de rastreamento 

ocular e estimativa do olhar. 

Coleta de Dados 

A etapa de coleta de dados visa atender aos Objetivos Específicos 4 e 5 deste trabalho. A 

coleta de dados consistirá na gravação de vídeos em situações em que os usuários acompanham um 

objeto de referência na tela do computador. Juntamente com os vídeos, as informações ground-truth 

sobre o posicionamento do objeto na tela serão gravadas. 
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Testes e Avaliação 

Esta etapa tem a finalidade de atender ao Objetivo Específico 5, e deverá ser a última etapa 

na execução do trabalho. Nesta etapa serão realizados experimentos com o software construído 

sobre os dados coletados, os resultados destes experimentos serão registrados e interpretados, e as 

análises e considerações sobre eles serão feitas. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho está organizado em seis capítulos. O Capítulo 1 – Introdução – apresentou até 

aqui o tema proposto neste trabalho, e sua contextualização. Da mesma forma foram estabelecidos 

os resultados esperados por meio da definição de seus objetivos e estabelece as limitações do 

trabalho, permitindo assim uma visualização geral do projeto e seu direcionamento. 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, que faz uma revisão da literatura sobre 

tópicos relacionados ao tema. Os principais assuntos tratados neste capítulo são Visão 

Computacional, Rastreamento Ocular e Estimativa do Olhar, por serem os elementos mais 

importantes na construção de um sistema como o que se propõe neste projeto. 

O Capítulo 3 apresenta uma visão geral de trabalhos relacionados recentes. Esta visão busca 

contextualizar e situar o presente trabalho em um panorama geral da pesquisa na área. A revisão dos 

trabalhos relacionados foi realizada através de um protocolo de revisão sistemática, que estabeleceu 

os parâmetros e critérios utilizados, a fim de dar transparência ao processo e permitir sua 

reprodução. 

O Capítulo 4 descreve como foi desenvolvido o trabalho. Os processos, técnicas e 

estratégias para tratar as diferentes etapas da construção do sistema são descritos e ilustrados em 

diagramas, trechos de código fonte e figuras. O propósito desta seção é apresentar as metodologias, 

ferramentas e processos adotados para a construção do sistema rastreador do olhar. 

O Capítulo 5 apresenta e discute os resultados parciais até aqui obtidos, enquanto o Capítulo 

6 reúne as conclusões que já puderam ser produzidas no estágio atual do projeto. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 INTRODUÇÃO 

Em um sentido amplo, um dispositivo de rastreamento do olhar é um aparelho capaz de 

estimar a direção do olhar de uma pessoa. Frequentemente tais dispositivos são chamados de gaze 

trackers (rastreadores do olhar), ou EGT. Dados provenientes de rastreamento ocular tem sido 

usados na oftalmologia, neurologia e psicologia, e trabalhos mais recentes tem encontrado 

aplicações no marketing, bem como na avaliação de interfaces de usuário de programas e páginas 

da internet (MORIMOTO & MIMICA, 2005). 

O fenômeno da atenção visual já tem sido estudado há mais de um século. Na segunda 

metade do século 19, Hermann Von Helmholtz, observou que a atenção é concentrada em uma 

pequena região do espaço, e também apontou que o foco da atenção pode ser controlado por um 

esforço consciente e voluntário. Ainda no século XIX, William James acreditava que a atenção era 

um mecanismo interno, similar ao pensamento. Estas duas visões combinadas podem formar um 

conceito preliminar para a atenção visual, e são na verdade a base para a criação de modelos 

computacionais para a atenção visual (DUCHOWSKI, 2007).  

O dispositivo de medição mais frequentemente usado para medir o movimento dos olhos é 

chamado eye tracker, ou rastreador ocular. De maneira geral, há dois tipos de técnicas para 

monitoramento dos olhos: aquelas que medem a posição do olho em relação à cabeça, e aquelas que 

medem a orientação do olho no espaço, chamado por Young e Sheena (1975) de point-of-regard, ou 

ponto de fixação (POR). Este tipo de medição é normalmente utilizado quando a intenção é 

identificar elementos em um cenário visual, por exemplo, em aplicações gráficas interativas 

(DUCHOWSKI, 2007). 

Duchowski (2007) divide as metodologias de medição dos movimentos oculares em quatro 

categorias:  

 Eletro-oculografia (EOG) – foi o método mais utilizado por volta de 40 anos atrás. 

Baseia-se na medição da diferença de potencial elétrico da pele, através de eletrodos 

fixados em volta dos olhos; 
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 Lentes de contato – envolve a disposição de uma referência mecânica ou ótica 

montada em uma lente de contato, que então é montada diretamente no olho. Apesar 

de ser um dos métodos mais precisos, é o método mais intrusivo; 

 Foto-oculografia (FOG) ou vídeo-oculografia (VOG) – envolve a medição de 

características distintivas do olho sob rotação ou translação. Neste método, por 

exemplo, a forma aparente da pupila e da íris, ou a reflexão de uma fonte de luz 

sobre a córnea são usados para monitorar o movimento do olho; e  

 Reflexão de córnea e pupila combinadas baseada em vídeo – como as técnicas 

anteriores, geralmente não são capazes de prover uma medida do ponto de fixação, 

múltiplas características oculares são medidas de modo a poder separar o movimento 

da cabeça da rotação do olho. Geralmente estas medidas são feitas através da 

reflexão infravermelha da córnea e da pupila. 

Dentre as diversas abordagens para o rastreamento ocular e de olhar, uma das que vem se 

destacando principalmente por sua característica não-intrusiva é a VOG, onde as imagens do sujeito 

são capturadas em vídeo e depois processadas para localizar os olhos e estimar a direção do olhar.  

É nesta área que este trabalho se situa, e nele se pretende criar uma ferramenta capaz de realizar o 

rastreamento de olhar, a partir de equipamentos computacionais (computador e câmera de vídeo) 

convencionais e de baixo custo. 

2.2 VISÃO COMPUTACIONAL 

A criação de sistemas automatizados capazes de reagir a estímulos visuais de forma 

adequada e específica ainda é, segundo Pedrini e Schwartz (2008) “um grande desafio” (PEDRINI 

& SCHWARTZ, 2008, p1). Uma das tarefas mais importantes de aplicações que envolvem algum 

tipo de visão computacional é a análise ou interpretação de imagens, obtendo como resultado uma 

descrição da imagem que contenha os objetos de interesse nela encontrados, com um mínimo de 

intervenção humana e com razoável grau de confiabilidade (PEDRINI & SCHWARTZ, 2008). 

Visão computacional, também chamada por alguns autores de visão de máquina, é a 

iniciativa de automatizar e integrar um grande número de processos e representações usados para 

percepção da visão, e tem como partes muitas técnicas como processamento de imagens e 
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classificação estatística de padrões (BALLARD & BROWN, 1982). De acordo com Prince (2012), 

o objetivo da visão computacional é extrair informação útil a partir de imagens.  

A visão computacional procura auxiliar a resolução de problemas complexos, tentando 

imitar a capacidade humana de tomar decisões baseadas em informações extraídas de imagens. 

Geralmente, dois níveis de abstração são estabelecidos para as tarefas de visão computacional: o 

processamento de imagem (baixo nível), e a análise de imagem (alto nível) (PEDRINI & 

SCHWARTZ, 2008). 

Outra definição para o termo visão computacional é dada por Jain, Kasturi e Schunk (1995), 

que afirmam que o objetivo da visão de máquina é de criar um modelo do mundo real, a partir de 

imagens. Dessa forma, um sistema de visão de máquina é capaz de recuperar informação útil sobre 

um cenário a partir de suas projeções bidimensionais. Uma vez que imagens são projeções 

bidimensionais de um mundo tridimensional, esta informação não está diretamente acessível, e 

precisa ser recuperada. 

No entanto esta tarefa tem se mostrado surpreendentemente difícil, pois apesar dos esforços 

de pesquisadores nos últimos 40 anos, ainda se está longe de poder construir uma máquina de 

propósito geral capaz de enxergar (SZELISKI, 2010). 

Szeliski (2010) faz um relato histórico da evolução da Visão Computacional nos últimos 30 

anos, apresentando as principais técnicas utilizadas. No início dos anos 1970, a visão computacional 

era vista como o componente de percepção visual de um plano ambicioso para imitar a inteligência 

humana e dotar robôs com comportamento inteligente. Até então, resolver o problema da “entrada 

visual de dados” seria um passo simples no caminho para a solução de problemas mais difíceis 

como o pensamento de alto nível e planejamento. Nesta época, surgiu uma distinção entre o campo 

já existente de processamento de imagens digitais: a intenção de recuperar a estrutura 

tridimensional do mundo através de imagens, e utilizar isto como a base para o entendimento 

completo do cenário. Foram feitas as primeiras tentativas de entender um cenário, que envolviam 

extração de bordas, e inferência da estrutura 3D (tridimensional) de um objeto. 

Nos anos 1980, muita atenção foi dada a técnicas matemáticas mais sofisticadas para realizar 

análises quantitativas de imagens e cenários. A pesquisa foi bastante ativa na melhoria de detecção 

de bordas e contornos, reconstrução de superfícies, e também na evolução de rastreadores 
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(trackers). O processamento de dados tridimensionais, como aquisição, junção, modelagem e 

reconhecimento também foi bastante abordado nas pesquisas. 

Na década seguinte, apesar de muitos dos tópicos continuarem a serem explorados, apenas 

alguns deles se tornaram significantemente mais ativos. Ainda nos anos 1990, sistemas totalmente 

automatizados de modelagem 3D foram construídos, e avanços foram realizados em segmentação 

de imagens, combinação de imagens estéreo, e rastreamento e reconhecimento facial (face 

tracking/recognition). 

O grande progresso da tecnologia computacional nos últimos anos possibilitou uma grande 

popularização do processamento digital de imagens. No início da utilização das técnicas de 

processamento de imagem, a tarefa consistia em buscar empiricamente por uma solução, testando 

algoritmos diferentes para uma determinada tarefa. Não havia uma relação clara entre causa e 

efeito. Esta condição tem mudado gradualmente desde então, e o processamento de imagens está a 

ponto de se tornar uma ciência madura e bem desenvolvida, apesar de estar ainda em muitos 

aspectos distante da capacidade da visão humana (JÄHNE, 2005). Entretanto, apesar da tremenda 

evolução da área neste período, alguns autores como Parker (2010) apontam que os sistemas de 

visão computacional ainda não permeiam a vida cotidiana, como acontece com outros tipos de 

sistemas. 

Dentre os exemplos de algoritmos desenvolvidos na década de 2000, Szeliski (2010) destaca 

a renderização baseada em imagens, modelagem 3D baseada em imagens, síntese de texturas, 

reconhecimento de características e reconhecimento baseado em regiões.  

Pedrini e Schwartz (2008) definem um sistema de visão computacional em cinco etapas: (i) 

aquisição, quando a imagem é capturada por meio de um dispositivo ou sensor, e então convertida 

para um formato adequado; (ii) pré-processamento, que visa melhorar a qualidade da imagem 

através de técnicas de atenuação de ruído, correção de contraste e suavização; (iii) segmentação, 

que realiza a identificação e extração de áreas de interesse; (iv) representação e descrição, onde 

características dos objetos de interesse são armazenadas e classificadas; e (v) reconhecimento e 

interpretação, o processo de rotular os objetos reconhecidos na imagem, de acordo com suas 

características. 
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Em geral, sistemas de visão computacional tentam imitar a visão humana, no sentido de 

extrair informações relevantes a partir de imagens capturadas. Nas últimas décadas, estes sistemas 

têm sido usados com os mais diferentes propósitos, em inúmeras áreas de aplicação. A evolução das 

técnicas tem permitido um contínuo aperfeiçoamento destes sistemas. Apesar de sistemas de visão 

computacional de propósito geral ainda ser um objetivo difícil de ser alcançado, algumas aplicações 

em áreas específicas já conseguem desempenhos comparáveis à visão humana e com bastante 

precisão. 

2.2.1  Melhoramento de Imagem 

Um dos primeiros estágios na maior parte das aplicações de visão computacional é o 

processamento da imagem, que a converte em um formato adequado para uma análise mais 

detalhada. Tais operações podem incluir: correção de exposição, balanceamento de cores, redução 

de ruído, aumento de nitidez e rotação da imagem (SZELISKI, 2010). 

Este primeiro estágio, que compreende uma abstração de mais baixo nível, consiste na 

aplicação de um conjunto de técnicas para capturar, representar e transformar imagens, permitindo 

assim a extração e identificação de informações das imagens, bem como melhorar a qualidade 

visual de aspectos estruturais, facilitando o processamento da imagem tanto por humanos quanto 

por máquinas. Estes métodos são considerados de baixo nível, pois geralmente requerem pouca 

informação sobre o conteúdo ou a semântica da imagem, envolvendo operações como redução de 

ruído, aumento de contraste e  extração de bordas (PEDRINI & SCHWARTZ, 2008). 

O processamento de imagens é uma área bem estabelecida há algum tempo. Técnicas de 

processamento geralmente transformam imagens em outras imagens, e a tarefa de recuperação da 

informação nela contida é deixada para um agente humano. Algoritmos de processamento de 

imagem são particularmente úteis nos estágios iniciais de um sistema de visão computacional, que 

recebe imagens como entrada, e gera outro tipo de saída, como por exemplo, representações dos 

contornos de objetos nesta imagem (JAIN, KASTURI & SCHUNK 1995). 

Filtragem e Redução de ruído 

De acordo com Szeliski (2010, p.111), "... operadores de vizinhança podem ser usados para 

filtrar imagens, de modo a adicionar um desfoque suave, apurar detalhes, acentuar bordas, ou 
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remover ruído." A Figura 2 ilustra algumas técnicas de filtragem aplicadas a uma imagem, como a 

suavização para desfocar (b), o realce de detalhes (c), e também a suavização com preservação de 

bordas (d), exemplificados por Szeliski (2010). 

Filtros de imagem podem ser categorizados como lineares ou não lineares. Em filtros 

lineares, cada pixel de saída é uma somatória ponderada de um número de pixels de entrada. Sua 

implementação é relativamente simples. Filtros não-lineares são compostos através de combinações 

não lineares de seus pixels circunvizinhos (SZELISKI, 2010). 

 

 

 Filtros são normalmente classificados em três categorias: passa-baixas, passa-altas e passa 

faixa. Um filtro passa-baixas atenua altas frequências, que normalmente se relacionam com os 

detalhes da imagem. O efeito visual de um filtro passa-baixas é de suavização da imagem, e tende a 

minimizar o efeito de ruído nas imagens. Um filtro passa-altas realça frequências mais altas, o que 

geralmente é usado para aguçar detalhes em uma imagem, e um efeito indesejado deste tipo de filtro 

pode ser o de enfatizar ruído presente na imagem. Um filtro passa-faixa especifica um determinado 

intervalo de frequências do sinal para ser realçado (PEDRINI & SCHWARTZ, 2008). 

Operações de filtragem podem ser realizadas no domínio espacial ou no domínio da 

frequência. O domínio espacial se refere ao plano da imagem em si, ou seja, seu conjunto de pixels. 

No nível espacial, o nível de intensidade de um pixel f(x,y) após a aplicação do filtro depende do 

valor de intensidade original do ponto e também de outros pontos em sua vizinhança (PEDRINI & 

SCHWARTZ, 2008). 

Na filtragem de uma imagem, o novo valor de um pixel g(x,y) consiste em uma soma 

ponderada dos pixels em sua área vizinha da imagem original F. Os pesos são armazenados em uma 

Figura 2 Aplicação de filtragem: (a) imagem original; (b) imagem desfocada; (c) imagem aguçada; 

(d) suavizada com preservação de bordas. 

Fonte: Adaptado de Szeliski (2010). 
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matriz H. A Figura 3 ilustra a imagem original F, a matriz H e a nova imagem G. Formalmente, na 

aplicação de um filtro, é realizada uma convolução da imagem F, com o filtro H (PRINCE, 2012). 

Uma convolução bidimensional é definida como mostrado em (1) (SZELISKI, 2010). 

 (   )  ∑ (       ) (   )

   

 
(1) 

 

 

Equalização e Normalização de Histograma 

O histograma é uma representação de uma imagem, corresponde à distribuição dos níveis de 

intensidade na mesma (PEDRINI & SCHWARTZ, 2008). Histogramas de intensidade podem ser 

representações gráficas, que mostram como os níveis individuais de intensidade são ocupados em 

uma imagem. O histograma plota o número de pixels com um nível de intensidade específico, em 

contraste com o nível de brilho. A Figura 4(b) mostra um exemplo de um histograma de uma 

imagem. Quando a utilização dos níveis de intensidade em uma imagem não é bem distribuída, a 

nitidez da mesma não é ideal. Se a distribuição dos níveis de intensidade for melhor, a imagem terá 

uma melhor aparência, e maior nitidez (NIXON & AGUADO, 2008). 

Diversas técnicas podem ser utilizadas para melhorar a aparência e qualidade das imagens 

baseando-se no histograma de intensidade, dentre elas a normalização e a equalização. Na 

normalização, o histograma é esticado e deslocado, de forma a cobrir todos os níveis de intensidade 

possíveis na imagem. Se os níveis de intensidade do histograma original da imagem O iniciam em 

Omin e se estendem até Omax, então é possível ampliar a imagem de maneira que os pixels na nova 

Figura 3 Filtragem - Representação matricial da imagem original, da matriz de 

convolução, e da imagem resultante. 

Fonte: Adaptado de Szeliski (2010). 
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imagem N fiquem entre um nível mínimo Nmin e um máximo Nmax, simplesmente ajustando os níveis 

de intensidade de acordo com o descrito na equação (2) (NIXON & AGUADO, 2008). 

 

 

     
         

         
 (         )      ,          (2) 

A equalização de histograma é um processo que visa destacar o brilho da imagem, de modo 

particularmente voltado para a análise visual humana. O objetivo da equalização é alterar a imagem 

de modo que ela produza um histograma mais “achatado”, onde todos os níveis tem uma 

probabilidade igual. 

Figura 4: Uma imagem (a) e seu histograma (b); a imagem original, 

depois da normalização (c), e seu histograma (d); a imagem 

original, depois da equalização (e), e seu histograma (f). 

Fonte: Adaptado de Nixon e Aguado (2008). 
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De acordo com Nixon e Aguado (2008), a função de equalização pode ser descrita como 

uma função de mapeamento, produzindo uma imagem de saída que possui um histograma 

aproximadamente plano. O mapeamento desta função é dado em (3), onde a função de equalização 

E sobre o nível q e a imagem original O: 

 (   )  
         

  
 ∑  ( ) 

     (3) 

Assim, a imagem de saída é então: 

      (      ) (4) 

Um exemplo da operação de equalização e seu histograma resultante é mostrado na Figura 4 

(e) e (f). 

Muito frequentemente a normalização e a equalização de histograma são alguns dos 

primeiros processos aplicados a uma imagem da qual se deseja extrair informação, como forma de 

realçar características dos objetos e assim facilitar sua detecção. As próximas seções descrevem 

uma visão sobre as operações de detecção de bordas e regiões, fundamentais para a extração de 

informações úteis de uma imagem. 

2.2.2  Detecção de Bordas 

Mudanças bruscas na intensidade de uma imagem são interessantes por diversas razões. 

Primeiramente, podem indicar os limites de um objeto, como um objeto claro sobre um fundo 

escuro. Além disso, padrões de mudança de intensidade podem ser características bastante 

distintivas para um objeto (listras ou pontos). Finalmente, mudanças na orientação de superfícies 

geralmente são associadas com mudanças na intensidade da imagem (FORSYTH & PONCE, 2003). 

A Figura 5 (b) mostra o resultado da aplicação de um algoritmo de detecção de bordas em uma 

imagem. 

Os primeiros estágios no processamento da visão buscam identificar na imagem 

características relevantes para estimar a estrutura e as propriedades dos objetos em uma cena, e as 

bordas são uma destas características. Bordas são diferenças locais de intensidade, normalmente 
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associadas com uma descontinuidade na imagem, e tipicamente ocorrem no limite entre diferentes 

regiões na imagem (JAIN, KASTURI & SCHUNK 1995). Para estes propósitos, assume-se que as 

regiões em questão são suficientemente homogêneas, de modo que a transição entre as duas pode 

ser determinada com base na descontinuidade do nível de intensidade (PEDRINI & SCHWARTZ, 

2008). 

 

Apesar de ser difícil distinguir uma borda semanticamente significativa de uma borda 

meramente incômoda, a experiência na construção de sistemas de visão computacional sugere que 

muito frequentemente informações relevantes de uma imagem estão associadas às suas bordas, e 

portanto, o esforço para encontrá-las é justificado (FORSYTH & PONCE, 2003). 

Uma mudança na intensidade pode ser revelada através da diferenciação de pontos 

adjacentes, num processo chamado diferenciação de primeira ordem. A diferenciação de pontos 

horizontalmente adjacentes detecta mudanças verticais na intensidade, evidenciando assim bordas 

verticais. Quando aplicado a uma imagem P, a ação do detector horizontal Ex é diferenciar dois 

pontos horizontalmente adjacentes, assim detectando bordas verticais, expresso em (5) (NIXON & 

AGUADO, 2008). 

Figura 5: Detecção de bordas em uma imagem: (a) imagem original; (b) detecção de bordas. 

Fonte: Adaptado de Nixon e Aguado (2008). 
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      |           |                     (5) 

O detector horizontal não é capaz de encontrar bordas horizontais na imagem, e portanto um 

detector vertical Ey, definido em (6), pode ser utilizado (NIXON & AGUADO, 2008).  

      |           |                     (6) 

As operações definidas nas equações (5) e (6), combinadas, formam um modelo de  

diferenciação que pode, detectar pontos de borda verticais e horizontais em uma imagem.  

A detecção de bordas é baseada na diferenciação, e uma vez que esta detecta mudanças na 

intensidade com relação à vizinhança, está sujeita ao ruído existente na imagem. Desta forma, é 

muitas vezes necessário incorporar algum tipo de tratamento no processo de detecção de bordas, 

como por exemplo, os operadores de detecção de borda Prewitt e Sobel. Estas técnicas, com o uso 

de matrizes de convolução, aplicam um cálculo de média à vizinhança do pixel em questão, e desta 

forma consegue reduzir sua suscetibilidade ao ruído (NIXON & AGUADO, 2008). A Figura 6 

mostra exemplos de matrizes de convolução usados nos operadores de Prewitt e Sobel. 

  

 

Figura 6: Matrizes de convolução para detecção de 

bordas (a) Prewitt vertical (b) Prewitt horizontal (c) 

Sobel vertical (d) Sobel horizontal. 

Fonte: Adaptado de Nixon e Aguado (2008). 
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Outro operador de detecção de bordas bastante utilizado é o Canny. Este operador foi 

concebido com três objetivos principais: (1) aperfeiçoar a detecção, (2) minimizar a distância entre 

a detecção e a real posição da borda, e (3) eliminar múltiplas respostas para uma única borda 

(CANNY, 1986 apud NIXON & AGUADO 2008). 

Diferentes tipos de filtros podem realçar diferentes tipos de bordas, como já exemplificado 

na seção 2.2.1. Filtros detectores de cantos buscam realçar derivativas de segunda ordem 

horizontais e verticais simultâneas. Szeliski (2010) afirma que a filtragem linear pode também ser 

utilizada como um estágio de pré-processamento para a extração de bordas.  

2.2.3  Segmentação de Regiões 

De acordo com Forsyth e Ponce (2003), o problema de produzir uma representação 

compacta dos dados “interessantes” de uma imagem, de modo a enfatizar suas propriedades mais 

relevantes, é conhecido como segmentação.  

Como a interpretação de dados contidos em imagens digitais é uma atividade bastante 

complexa, frequentemente um processo de segmentação se faz necessário, de modo a particionar os 

dados de entrada, agrupando-os em estruturas semanticamente relevantes. Operações sobre as 

propriedades básicas dos níveis de cinza da imagem, com o objetivo de detectar descontinuidades 

ou similaridades, são as abordagens mais comuns na segmentação de imagens (PEDRINI & 

SCHWARTZ, 2008). 

Um dos problemas mais importantes em um sistema de visão é identificar as sub-imagens 

que representam objetos. Esta operação, tão natural e fácil para pessoas, é surpreendentemente 

difícil para computadores. O particionamento de uma imagem em regiões é chamado segmentação 

(JAIN, KASTURI & SCHUNK 1995). 

Em uma situação ótima, uma região representa um objeto ou parte de um objeto. 

Formalmente, de acordo com Jain, Kasturi e Schunk (1995), o processo de segmentação pode ser 

definido como o seguinte: Dada uma imagem formada por um conjunto de pixels I e um predicado 

de homogeneidade  ( ), deve-se encontrar uma partição S da imagem I em um conjunto de n 

regiões Ri : 
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⋃    

 

   

 
(7) 

Cada região    deve satisfazer um predicado, ou seja, todos os pontos daquela partição tem 

alguma propriedade comum, e pixels que pertencem a regiões adjacentes, quanto tomados 

juntamente, não satisfazem ao predicado. 

Se os valores de intensidade em um objeto estão em um determinado intervalo, e os valores 

de intensidade dos pixels do fundo estão fora deste intervalo, uma imagem binária pode ser obtida 

com uma operação de limiarização, que ajusta os valores de dentro do intervalo para 1 e os valores 

de fora do intervalo para 0 (JAIN, KASTURI & SCHUNK 1995). Esta operação de limiarização 

(thresholding), é uma forma simples de segmentação, no entanto diversas propriedades têm sido 

propostas para caracterizar uma região, como cor, informações semânticas ou textura (PEDRINI & 

SCHWARTZ, 2008). 

Limiarização global 

Uma das técnicas mais simples de segmentação é a limiarização, que consiste na 

classificação dos pixels de uma imagem, segundo o estabelecimento de um ou mais limiares. 

Pedrini e Schwartz (2008) explicam a operação de limiarização da seguinte forma: Um histograma 

de níveis de cinza (mostrado na Figura 7), corresponde a uma imagem f(x,y), de maneira que os 

pixels do fundo e dos  objetos tenham seus níveis de cinza separados em dois grupos dominantes. 

Desta maneira, seleciona-se um limiar T que separe os dois grupos. Em seguida, cada ponto (x,y) tal 

que f(x,y) > T, é denominado um ponto do objeto, e caso contrário, o ponto (x,y) é considerado um 

ponto do fundo. Assim, uma imagem limiarizada g(x,y) pode ser definida como descrito em (8): 

 (   )  {
       (   )   
       (   )   

 
(8) 

Em imagens que consistem em objetos com níveis de cinza aproximadamente iguais, e que 

diferem do nível de cinza do fundo, a escolha de tal limiar global é suficiente, mas nem sempre as 

intensidades dos objetos e do fundo são bem distintas, bem como a determinação de um valor ótimo 
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de limiar baseado nos picos e vales do histograma não é um problema trivial. A Figura 7 mostra um 

histograma indicando o valor ótimo para limiarização. 

 

Limiarização automática 

De modo a tornar a segmentação mais robusta, a limiarização deve ser automaticamente 

selecionada pelo sistema. Para tanto, deve ser utilizado o conhecimento sobre os objetos na cena, a 

aplicação e o ambiente, de modo que o algoritmo de segmentação seja mais eficiente do que seria 

com um limiar fixo. Tal conhecimento pode incluir (JAIN, KASTURI & SCHUNK 1995): 

 Características de intensidade dos objetos; 

 Tamanhos dos objetos; 

 Frações de uma imagem ocupadas pelos objetos; 

 Número de diferentes tipos de objetos em uma imagem. 

Um sistema que utiliza tal conhecimento e é capaz de selecionar um valor de limiarização 

adequado sem intervenção humana é chamado de sistema de limiarização automática. Tal sistema 

de limiarização automática analisa a distribuição dos valores de cinza em uma imagem, e usa o 

conhecimento sobre a aplicação para selecionar o valor de limiar mais apropriado (JAIN, 

KASTURI & SCHUNK 1995). 

Figura 7: Histograma de níveis de cinza para determinação de um limiar. 

Fonte: Adaptado de Nixon e Aguado (2008). 
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Uma das técnicas de limiarização automática é a seleção iterativa do limiar. Nesta técnica, o 

processo inicia com um valor de limiar aproximado, e esta estimativa é então sucessivamente 

refinada. Espera-se que alguma propriedade das imagens resultantes desta limiarização possam ser 

usadas para selecionar um novo valor de limiar, que possivelmente particionará a imagem de 

maneira mais eficiente do que o primeiro. Jain, Kasturi e Schunk (1995) sugerem um algoritmo para 

a seleção iterativa do limiar, que é descrito no Quadro 1. 

Quadro 1: Algoritmo de seleção iterativa do limiar.  

1. Selecione uma estimativa inicial do limiar, T. Sugere-se a intensidade média da imagem. 

2. Particione a imagem em dois grupos, R1 e R2, usando o limiar T. 

3. Calcule os valores médios de intensidade µ1 e µ2 das partições R1 e R2. 

4. Selecione um novo limiar:   
 

 
(     ). 

5. Repita os passos 2-4 até que os valores médios µ1 e µ2 não variem em sucessivas iterações. 

Fonte: Jain, Kasturi & Schunk, 1995. 

Limiarização adaptativa 

Há casos em que a utilização de um único valor de limiar para segmentar toda a imagem 

pode não produzir resultados satisfatórios, em virtude de problemas de exposição ou iluminação 

irregular. Nestas situações, o uso de uma técnica de limiarização local pode ser uma alternativa 

mais eficiente (PEDRINI & SCHWARTZ, 2008). 

Os métodos de limiarização global levam em consideração o histograma de toda a imagem 

para selecionar um limiar. Métodos para lidar com problemas de iluminação inadequada ou 

distribuição desigual de valores de cinza no plano de fundo devem, em geral, considerar uma 

pequena região de uma imagem, e obter um limiar para esta região da imagem, ao invés de para a 

imagem inteira. Estes métodos são conhecidos como limiarização local ou adaptativa, da qual um 

exemplo é mostrado na Figura 8 (PEDRINI & SCHWARTZ, 2008 e JAIN, KASTURI & SCHUNK 

1995). 
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Medidas estatísticas simples são normalmente usadas para calcular um limiar local quando 

da implementação de uma limiarização adaptativa, como a média, mediana, ou média dos valores 

mínimo e máximo dos valores naquela vizinhança. Outro fator que deve ser levado em conta na 

limiarização adaptativa é o tamanho adequado da janela, que deve ser suficientemente grande para 

proporcionar uma boa estimativa do valor médio, porém não pode sofrer distorções causadas por 

não-uniformidade do fundo da imagem (PEDRINI & SCHWARTZ, 2008). 

Representação de regiões 

O resultado das operações de segmentação em uma imagem normalmente é uma imagem 

binarizada, composta apenas de pixels com intensidade 0 (preto) ou 1 (branco) (PEDRINI & 

SCHWARTZ, 2008). A binarização é importante porque agrupa pixels de intensidade semelhante, o 

que possibilita que após algum tipo de análise, estes grupos sejam classificados e reconhecidos 

como objetos na imagem. 

Objetos podem ser representados através de suas bordas, ou seja, suas características 

externas, ou através dos pixels que compõem o objeto (características internas). A descrição 

depende da representação adotada, mas em geral deve permitir caracterizar o objeto com um 

mínimo de propriedades, e de maneira não ambígua (PEDRINI & SCHWARTZ, 2008). 

A forma é uma propriedade intrínseca de objetos tridimensionais, e  em certo sentido é a 

propriedade intrínseca primordial de um sistema de visão, a partir da qual muitas outras  podem ser 

derivadas. Ela é uma característica primordial pois humanos tendem a associar as definições de um 

objeto com a sua forma, ao invés de sua cor ou refletividade (BALLARD & BROWN, 1982). 

Figura 8: Imagem original (a); imagem binarizada com um limiar global (b); e imagem 

binarizada com um limiar adaptativo. 

Fonte: Adaptado de Bradski e Kaehler (2008). 
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A forma de um objeto é uma informação importante e muito utilizada para descrever o 

conteúdo de imagens. No entanto, a forma dos objetos é suscetível a distorções por ruído ou oclusão 

com outros objetos, e desta forma, nem sempre é suficiente para a descrição de um objeto. Assim, 

diversas formas de representação e descrição já foram propostos, porém não existem um consenso 

sobre uma melhor forma de representação. 

Polilinhas e aproximações poligonais 

Uma representação simples para formas encontradas em imagens é através de polylines 

(polilinhas). Uma vez que dois pontos em um plano podem representar um segmento de reta, as 

polilinhas estendem este conceito, através da concatenação de segmentos de linhas como uma lista 

de pontos, conforme mostrado na Figura 9. Polilinhas podem aproximar a maioria das curvas úteis, 

em qualquer grau de precisão desejado. No entanto existem diversas abordagens diferentes, que 

envolvem problemas de segmentação como a localização de cantos ou pontos de quebra 

(BALLARD & BROWN, 1982). 

 

 

As bordas de um objeto também podem ser aproximadas por um polígono, com diferentes 

graus de precisão. O principal objetivo da aproximação poligonal é capturar a essência da forma da 

Figura 9: Representação de formas: Figura binarizada original (a); aproximação com polilinhas 

(b). 

Fonte: Adaptado de Estapé (2011). 
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borda com o menor número possível de segmentos poligonais, no entanto este problema não é, em 

geral, trivial, e pode se tornar em uma busca iterativa custosa (PEDRINI & SCHWARTZ, 2008). 

De acordo com Pedrini e Schwartz (2008), uma possível solução é a busca de polígonos de 

perímetro mínimo que se ajustam à geometria do objeto na imagem. Ainda segundo Pedrini & 

Schwartz, outra abordagem consiste em unir os pontos ao longo da borda até que o erro quadrático 

de um segmento de reta ajustado aos pontos unidos exceda um determinado limiar, e quando esta 

situação ocorrer, os parâmetros do segmento de reta são armazenados, o erro é zerado, e o 

procedimento recomeça. No final do processo, as intersecções dos segmentos adjacentes formam os 

vértices do polígono. 

Fecho convexo 

Segundo Pedrini & Schwartz (2008), o fecho convexo de uma região planar R consiste no 

menor polígono convexo que contém R. O fecho convexo é frequentemente usado para representar 

formas poligonais complexas por meio de um polígono mais simples que engloba o objeto. Em 

muitas ocasiões, esta forma mais simples é suficiente para permitir o reconhecimento do objeto em 

questão. A Figura 10 mostra um exemplo onde a linha pontilhada representa o fecho convexo de um 

polígono. 

 

2.3 RASTREAMENTO OCULAR 

Nesta seção, alguns aspectos e técnicas de visão computacional relacionados com a tarefa de 

rastreamento ocular serão abordados. 

Figura 10: Fecho convexo de um polígono. 
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2.3.1  Detecção do Rosto 

Normalmente um dos primeiros problemas enfrentados ao se propor um sistema para 

rastreamento ocular é localizar o rosto do sujeito na imagem inicial. Este passo ajuda a estreitar a 

região de interesse na imagem para tarefas posteriores, como detecção dos olhos e íris. No entanto, 

a detecção automática de rostos é uma tarefa que impõe certas dificuldades. Não existem rostos 

absolutamente idênticos, apesar de suas proporções e propriedades gerais obedecerem a algumas 

restrições. Ainda assim, os rostos das pessoas podem variar em formato, cor, textura, expressão, e 

até mesmo posição da cabeça. 

Assim, as abordagens mais simplistas ao problema são automaticamente descartadas, sendo 

necessário o emprego de técnicas mais avançadas de reconhecimento de padrões ou aprendizado de 

máquina. Na sequência, uma técnica chamada Boosting que combina processamento de imagens 

com inteligência artificial será apresentada.  

Boosting 

Dentre as diversas técnicas para detecção de rostos em imagens, uma das mais conhecidas e 

possivelmente a mais utilizada é a que foi introduzida por Viola e Jones (2004 apud SZELISKI 

2010). O método proposto foi o primeiro a aplicar o conceito de boosting (impulsionar) na área de 

visão computacional. A técnica envolve o treinamento de uma série de classificadores simples cada 

vez mais discriminantes, e depois mesclar seus resultados. 

A técnica de boosting envolve a construção de um classificador h(x), que é a soma de vários 

classificadores fracos (weak classifiers), 

 ( )       [∑     ( )

   

   

] 

(9) 

onde cada um dos classificadores hj(x) é uma função extremamente simples da entrada, e 

assim, não se espera que eles contribuam muito, isoladamente, para o resultado da classificação 

(SZELISKI, 2010). 

Em geral, os classificadores fracos podem ser funções de limiarização (SZELISKI, 2010):  
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(10) 

No detector de Viola e Jones, as características usadas para classificação são as diferenças 

de regiões retangulares na imagem de entrada, como mostrado na Figura 11. A vantagem de usar 

estes gabaritos para medir as diferenças é que, apesar de serem mais discriminativos do que simples 

pixels, eles são extremamente rápidos para computar, uma vez que uma tabela somatória da área já 

tenha sido pré-calculada (SZELISKI, 2010). 

 

A  biblioteca de visão computacional OpenCV oferece uma implementação do método de 

Viola-Jones, que é chamado de Classificador Haar, que permite a fácil utilização desta técnica para 

a detecção de rostos em imagens. 

2.3.2  Detecção da Íris 

Depois de delimitar a região do rosto na imagem, o próximo passo em um sistema de 

rastreamento ocular é identificar a posição dos olhos. Em aplicações que pretendem fazer uma 

estimativa da direção do olhar do usuário, é muito importante estimar com maior precisão possível a 

posição e os contornos da íris, pois esta informação será uma das bases utilizadas para a estimativa 

do olhar. 

Figura 11: Gabaritos simples usados na técnica de Viola-Jones: (a) imagem 

de entrada; (b) gabarito para medir as diferenças na intensidade entre os 

olhos e as bochechas; e (c) gabarito para medir  as diferenças na intensidade 

entre os olhos e a região do nariz entre eles. 

Fonte: Adaptado de Szeliski (2010). 
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Diversas abordagens já foram utilizadas em tal tarefa, com diferentes graus de sucesso, 

dependendo da finalidade da aplicação. Nesta seção, são descritas algumas destas abordagens. 

Projeção 

A projeção da intensidade consiste em criar uma representação gráfica a partir do somatório 

da intensidade dos pixels nas linhas ou colunas de uma imagem. Frequentemente ela é utilizada para 

analisar rapidamente a estrutura de uma imagem e isolar seus componentes. Projeções de uma 

imagem são representações unidimensionais do conteúdo da imagem, geralmente computados 

paralelamente ao eixo das coordenadas (BURGER & BURGE, 2008).  

De acordo com Jain, Kasturi e Schunk (1995), a projeção de uma imagem binária pode ser 

obtida particionando a linha em posições, e encontrando o número de pixels de valor 1 que estão em 

linhas perpendiculares a cada posição. Projeções são  representações compactas de imagens, uma 

vez que muita informação útil é retida na projeção. Entretanto, projeções não são únicas, pois mais 

de uma imagem pode ter a mesma projeção. Um exemplo de projeção horizontal e vertical de uma 

imagem é exibido na Figura 12. 

 Figura 12: Projeções vertical e horizontal de uma imagem. 

Fonte: Jain, Kasturi e Schunk (1995). 
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Formalmente, as projeções horizontal e vertical de uma imagem I(u,v) com 0≤u<M,0≤v<N, 

onde M e N são, respectivamente, o número de linhas e colunas da imagem, podem ser definidas 

como (BURGER & BURGE, 2008): 

    (  )  ∑  (    )

   

   

              
(11) 

    (  )  ∑  (    )

   

   

              
(12) 

Podem-se encontrar diferentes abordagens para aplicação da técnica de projeção em diversos 

trabalhos relacionados ao rastreamento ocular, a saber: Fernandes Junior e Marengoni (2009), Peng 

et al. (2005), Bianchini e Sarti (2006), De Santis e Iacoviello (2009), e Zheng, Yang e Yang (2005). 

Transformada de Hough 

A transformada de Hough é uma técnica bastante conhecida na área de visão computacional, 

que pode ser usado para determinar parâmetros de formas geométricas simples, como linhas, 

círculos e elipses em imagens. Sua principal vantagem é que sua aplicação pode conseguir o mesmo 

resultado que a técnica de template matching, porém mais rápido (NIXON & AGUADO, 2008).  

O princípio fundamental da transformada de Hough é a conversão das coordenadas de um 

ponto em um plano cartesiano em parâmetros que descrevem este ponto em termos de inclinação e 

distância do ponto de origem.  

Pontos colineares em uma imagem com coordenadas (x, y) são relacionados por sua 

declividade m e uma intersecção c conforme segue (NIXON & AGUADO, 2008): 

       (13) 

Esta equação pode ser reescrita como  
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          (14) 

onde        e      . Desta forma, uma linha pode ser definida por um par de valores 

(A, B) ou ainda por um par de coordenadas (x, y). A Transformada de Hough coleta evidência do 

ponto (A, B) considerando que todos os pontos (x, y) definem a mesma linha no espaço (A, B). Isto 

é, se o conjunto de pontos colineares {(xi, yi)} definem a linha (A, B), então 

            (15) 

Assim, para determinar a linha deve-se encontrar os valores dos parâmetros (A, B) que 

satisfazem a equação (15). A Figura 13 demonstra a relação entre a um ponto (xi, yi) em uma 

imagem e a linha dada pela equação (15). Os pontos (xi, yi) e (xj, yj) na Figura 13 (a) definem as 

linhas Ui e Uj na Figura 13 (b), respectivamente. 

 

 

A transformada de Hough pode ser estendida, substituindo-se a equação da curva no 

processo de detecção. De forma explícita, a transformada de Hough pode ser definida considerando 

a equação para um círculo dado por (NIXON & AGUADO, 2008) 

Figura 13: A Transformada de Hough para linhas 

Fonte: Adaptado de Nixon e Aguado (2008). 
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(    )
  (    )

     (16) 

A equação (16) define a localização de pontos (x, y) centrados em uma origem (x0, y0), e 

com raio r. Se reescrita sob a forma paramétrica, a equação (16) pode ser considerada como 

         ( )                 ( )  (17) 

, e desta forma, é possível encontrar os parâmetros que definem o círculo na imagem. 

Diversas implementações da Transformada de Hough, tanto para linhas, quanto para círculos 

já foram criadas, dentre elas pode-se destacar a que é distribuída juntamente com a biblioteca de 

visão computacional OpenCV (BRADSKI & KAEHLER, 2008). 

Como a íris do olho humano normalmente apresenta um formato circular, diversos trabalhos 

já utilizaram alguma versão da transformada de Hough para detectar íris humanas em imagens, tais 

como Kashima et al. (2002), Dobeš et al. (2006), Torricelli et al. (2008), Crisafulli, Iannizzotto e La 

Rosa (2009), Chen et al. (2010). 

 

 

Limiarização 

A limiarização de intensidade luminosa, ou thresholding, é outra técnica bastante conhecida 

para segmentação de objetos em visão computacional, já conceituada e descrita anteriormente. 

Várias referências podem ser encontradas para a utilização deste método, como Arifin & Asano 

(2006), bem como aplicações mais específicas na área de detecção da íris, pupila ou esclera em 

imagens, em Dong et al. (2009), Li e Wee (2009), Morimoto e Mimica (2005), Kocejko, Bujnowski 

e Wtorek (2008) e Chen et al. (2010). 

A Figura 14 mostra um exemplo de utilização da técnica de limiarização para segmentação 

da esclera, utilizado por Chen et al. (2010). 
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2.3.3  Detecção dos Cantos 

Assim como a localização da íris, algumas outras características dos olhos também são 

importantes para o rastreamento ocular. As pálpebras superiores e inferiores, e os cantos dos olhos 

são características interessantes, pois podem ajudar na tarefa de estimar a direção do olhar.  

A pouca diferença de intensidade e de cor nessas regiões tornam a tarefa de identificar suas 

bordas e intersecções complicadas, especialmente quando se trabalha com imagens de baixa 

resolução ou ainda com iluminação não-ideal. Operações de filtragem, descritas na Seção 2.2.1, 

podem ser úteis para o realce e detecção dos cantos dos olhos. 

A curvatura de bordas detectadas em uma imagem é uma informação importante para a 

descrição dos objetos, pois representam significativa quantidade de informação em poucos dados. 

Nixon e Aguado (2008) afirmam que se pode considerar a curvatura como sendo a taxa de mudança 

na direção de uma borda. Esta taxa de mudança caracteriza os pontos em uma curva; pontos onde a 

direção da borda muda rapidamente são cantos, ao passo em que pontos onde há pouca mudança na 

direção da borda correspondem a linhas retas. 

De acordo com Forsyth e Ponce (2003), filtros lineares podem ser considerados como 

localizadores de padrões simples, e isso pode auxiliar a construir sistemas de detecção de objetos 

utilizando filtros. Filtros são um mecanismo natural para a localização de padrões, porque eles 

respondem de maneira mais forte a elementos na imagem que se assemelham ao filtro. A Figura 15 

 

Figura 14: Exemplo de aplicação da limiarização para segmentação da esclera 

usado por Chen et al. (2010): (a) Imagem original do olho (a); imagem 

limiarizada (b). 

Fonte: Adaptado de Chen et al. (2010). 
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(a) mostra um exemplo de filtro que procura por diferenças de intensidade na direção do eixo x 

(como uma forma escura ao lado de outra clara); na Figura 15 (b), é mostrado um filtro que procura 

mudanças na intensidade na direção do eixo y. 

 

Comumente detectores de bordas falham em cantos, porque a suposição de que estimativas 

das derivativas parciais nas direções x e y bastam para estimar um gradiente orientado se torna 

insustentável. Em cantos agudos ou cantos orientados, estas derivativas parciais serão fracas, 

porque seu suporte atravessa o canto (FORSYTHE, 2003). 

 

2.4 RASTREAMENTO DO OLHAR  

 

Um dos objetivos do presente trabalho é de criar um sistema capaz de, com base em uma 

imagem obtida pela webcam do computador, estimar a localização na tela do computador para a 

qual o usuário está olhando. Para atingir tal objetivo, o sistema deve ser capaz não somente de 

localizar os olhos do usuário e extrair deles informações como descrito até então, mas também de 

realizar, com base nestas informações extraídas dos olhos, um cálculo do ponto de fixação do 

usuário na tela do computador. Esta seção procura descrever como este cálculo pode ser feito. 

Figura 15: Elementos estruturantes de filtragem para diferenças verticais (a) 

e horizontais (b). 

Fonte: Adaptado de Forsyth e Ponce (2003). 
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2.4.1  Correlação Entre Informações dos Olhos e o Ponto de Fixação 

De acordo com Boulay (2008), a maioria das técnicas não intrusivas para estimativa do olhar 

pode ser classificada em duas categorias: a) métodos baseados em mapeamento 2D, e b) estimativa 

direta do olhar em 3D. Na primeira, o olhar é estimado a partir de uma função de mapeamento, 

tendo como entrada um conjunto de características bidimensionais do movimento dos olhos 

extraídas a partir de imagens. A direção tridimensional do olhar é estimada de forma que o ponto de 

fixação possa ser obtido simplesmente pela interseção do eixo ótico do olho com a cena. 

No projeto de uma aplicação de rastreamento ocular gráfica, o requisito mais importante é o 

mapeamento das coordenadas do rastreador ocular (eye tracker) para a estrutura de referência 

apropriada da aplicação. O rastreador ocular deve calcular o ponto de fixação (POR) relativo à  sua 

estrutura de referência, por exemplo, uma imagem de 512x512 perpendicular ao eixo óptico. Isto 

significa que para cada olho, o rastreador ocular deve retornar um par de coordenadas x e y do POR, 

a cada ciclo de amostragem. Este par de coordenadas precisa então ser mapeado para a janela de 

visão do usuário (DUCHOWSKI, 2007). 

Quando se está trabalhando com o rastreador ocular, os dados obtidos a partir do rastreador 

devem ser mapeados para uma escala apropriada para a aplicação. As coordenadas bidimensionais 

obtidas a partir do rastreador devem ser mapeadas para as coordenadas bidimensionais da tela de 

computador para onde o usuário está olhando (DUCHOWSKI, 2007). 

De acordo com Duchowski (2007), este mapeamento pode ser descrito da seguinte forma, 

para um caso em que    [   ] precisa ser mapeado para a escala [   ]: 

    
(    )(   )

(   )
 

(18) 

De acordo com a Equação (18) valor x´ é deslocado para sua origem através da subtração de 

a. O valor resultante é então normalizado através da divisão pela escala (b – a). O valor 

normalizado é então convertido para a nova escala, através da multiplicação por (d – c). Finalmente 

o valor é então deslocado para seu local equivalente na nova escala através da adição de c 

(DUCHOWSKI, 2007). 
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O mapeamento descrito por Duchowski (2007) é bastante simples, mas possui o 

inconveniente de poder ser utilizado somente em sistemas de rastreamento ocular acoplados à 

cabeça do usuário, em que quaisquer variações são eliminadas pelo fato de a câmera se mover junto 

com a cabeça. 

Em um sistema como o proposto por este trabalho, a câmera é fixa, e o rastreador ocular 

deve lidar com o problema de que a cabeça do usuário sofrerá movimentação, e como 

consequência, também a posição de seus olhos. 

 

2.4.2  Abordagem geométrica 

 

O processo de estimar o ponto de fixação do usuário na tela do computador pode ser tratado 

com pelo menos duas formas diferentes. A abordagem geométrica consiste na criação, a partir das 

informações detectadas dos olhos do usuário, de um modelo matemático-geométrico do sistema 

(olhos e o objeto alvo da fixação). Depois de construído este modelo, o problema da estimativa do 

ponto de fixação do usuário fica reduzido ao cálculo das variáveis neste modelo. 

A modelagem de tal sistema não é trivial, pois envolve a construção de um modelo 

matemático em três dimensões para a representação do conjunto olho/câmera/tela. A Figura 16 

mostra como exemplo um modelo proposto por Kang et al. (2008), com o propósito de estimar o 

ponto de fixação do usuário, e fazendo uso da reflexão corneal por iluminação artificial. 

Diversos trabalhos têm buscado propor e validar modelos geométricos para estimativa do 

ponto de fixação, como por exemplo, Hennessey, Noureddin e Lawrence (2006), Xie e Lin (2007), 

e Shao et al. (2010). No entanto, o método é complexo e requer uma detecção muito precisa das 

informações dos olhos, como a posição, tamanho e formato da pupila e íris. Além disso, de modo a 

poder lidar com algumas dificuldades que surgem a partir da superfície curva da córnea e do ângulo 

da câmera, grande parte das soluções propostas fazem o uso de iluminação artificial e 

infravermelha. 
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2.4.3  Abordagem de aproximação 

Uma abordagem mais parecida com aquela descrita por Duchowski (2007) acima, utiliza 

técnicas de aproximação matemática para estabelecer uma função de mapeamento entre a posição 

dos olhos e a posição do ponto de fixação.  

É muito frequente, na prática, verificar-se a existência de uma relação entre duas (ou mais) 

variáveis. Por consequência, também é frequente a necessidade de expressar esta relação de forma 

matemática, estabelecendo-se uma equação que ligue as variáveis (SPIEGEL, 2009). Existem 

diversos métodos para ajustar funções aos dados, e a interpolação com polinômios é um método 

bastante conhecido (PENNY & LINDFIELD, 1995). 

Em uma situação bem básica, supondo-se que a função f(x) será aproximada por uma outra 

função g(x), parte-se da hipótese de que g(x) é uma reta, representada por (19), onde    e    são os 

parâmetros de declividade e intersecção, que definem esta reta. O problema da aproximação 

consiste então em encontrar quais os parâmetros para os quais a função g(x) corresponderá a f(x) 

(CUNHA, 2000). 

Figura 16: Modelo geométrico para estimativa do olhar. 

Fonte: Adaptado de Kang et al. (2008). 
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 ( )         (19) 

A forma mais simples de interpolação é a interpolação linear. Neste método apenas o par de 

dados que contém o valor requerido é usado. Assim, se (     ) e (     ) são dois pontos de dados 

adjacentes em uma tabulação, para obter o valor de y correspondente a um x onde         

ajusta-se uma linha reta          a estes pontos, e então y pode ser calculado desta forma 

(PENNY & LINDFIELD, 1995): 

  
  (    )    (    )

(     )
 

(20) 

A forma do polinômio          pode ser estendida, quando se deseja ajustar funções 

em situações em que a relação entre as variáveis não é linear. À medida em que se aumenta o grau 

dos polinômios, aumenta a complexidade da curva que poderá ser ajustada aos dados. Isto pode ser 

expresso através da equação (SPIEGEL, 2009): 

            
       

  (21) 

Mínimos Quadrados 

De acordo com Cunha (2000), existem duas classes de métodos para aproximação de dados: 

os que consideram a existência de erros nos dados, e os que não o fazem. O Método dos Mínimos 

Quadrados é um método pertencente à primeira classe, e que tem sido muito utilizado em 

problemas práticos. A popularidade deste método pode ser tanto creditada à sua simplicidade, 

quanto ao fato de que em geral, se buscam aproximações para dados que são medidas obtidas 

experimentalmente, e por este motivo, contêm certo grau de incerteza. 

De acordo com Cunha (2000, p. 103), “O Método dos Quadrados Mínimos é uma das 

técnicas de aproximação mais usadas em problemas práticos [, pois] em geral, buscamos 

aproximações para dados que são medidas obtidas experimentalmente com um certo grau de 

incerteza.” Para Spiegel (2009, p 339), a diferença entre as medidas experimentais e seu valor 

correspondente na curva “[...] é, muitas vezes, designado como desvio, erro ou resíduo, e pode ser 
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positivo, negativo ou nulo.”  O mesmo autor afirma “uma medida da ‘qualidade do ajustamento’ da 

curva C aos dados apresentados [...] é proporcionada pela quantidade   
    

      
 ”. Desta 

forma, pode-se verificar a propriedade de tolerância a erros nos dados experimentais do método.  

Spiegel (2009, p.339) define que “de todas as curvas que se ajustam a um conjunto de 

pontos, a que tem a propriedade de apresentar o mínimo valor de  

  
    

      
  (22) 

é denominada a melhor curva de ajustamento”, onde       são os desvios de cada ponto 

de dados com relação à curva de ajuste. Uma curva que ajusta os dados no sentido dos mínimos 

quadrados é denominada curva de mínimos quadrados, e por consequência, uma reta que apresenta 

esta propriedade é chamada reta de mínimos quadrados (SPIEGEL, 2009). 

De modo a ajustar uma reta de mínimos quadrados a um conjunto de pontos 

(     ) (     )   (     ) é empregada a equação (SPIEGEL, 2009): 

         (23) 

em que as constantes    e    são determinadas mediante a resolução do sistema de 

equações: 

{
           

             
  

(24) 

De maneira similar, a curva de mínimos quadrados que se ajusta ao conjunto de pontos 

(     ) (     )   (     ) tem a equação: 

            
  (25) 

cujas constantes   ,    e    podem ser determinadas mediante a resolução do seguinte 

sistema de equações: 
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{

                
 

             
      

 

         
      

      
 

 

(26) 

Com o valor destas constantes, pode-se facilmente resolver a equação (26) e assim se obter o 

valor de y para quaisquer valores de x, em uma aproximação. De acordo com Spiegel (2009), esta 

técnica pode ser estendida para a obtenção de equações normais de grau N das curvas de mínimos 

quadrados que correspondam à Equação (21). 

Supondo-se que em cada imagem obtida do olho, o centro da íris é representado por um par 

de coordenadas (x, y), em relação a um referencial fixo, como um dos cantos do olho, é possível 

tentar se obter uma relação entre a variação da posição da íris e a variação da posição do olhar na 

tela. A Figura 17 ilustra esta relação: enquanto a posição da íris detectada em (a) é relacionada a um 

objeto posicionado no extremo superior direito da tela, a posição da íris em (b) é relativa a um 

objeto posicionado no canto inferior esquerdo da tela. Conhecendo-se as coordenadas (x,y) tanto 

para a íris quanto para o objeto na tela em um processo de calibragem, é possível utilizar o método 

dos Mínimos Quadrados para aproximar a função que mapeia a relação entre a posição do olho e o 

ponto de fixação na tela. 

Diversos trabalhos na área de estimativa do olhar já fizeram uso de técnicas diferentes de 

aproximação, com diferentes resultados. Entre estes, destacam-se Morimoto et al. (2000 apud 

DAUNYS & RAMANAUSKAS, 2006) e Zhu e Yang (2002), que fazem o uso de interpolação 

polinomial, assim como Torricelli et al. (2008), que utiliza uma rede neural artificial para realizar o 

mapeamento da posição dos olhos para a estimativa do olhar. 

 

2.5 TEMPO REAL 

Diversas definições podem abranger o termo “tempo real”, mas a maioria delas é bastante 

relacionada ao contexto em que está inserida. É de fundamental importância, então, que se 

estabeleça um conceito de tempo real de maneira abrangente, e, além disso, se defina dentro da 

escala em que pode ser abrangido o termo, a faixa de valores que será considerada neste trabalho. 
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Stankovic (1992) define que sistemas de tempo real são aqueles em que a corretude do 

sistema não depende somente do resultado lógico da computação, mas também do tempo em que os 

resultados são produzidos. No entanto, Kehtarnavaz & Gamadia (2006) propõem diversas 

interpretações para o termo “real-time”, sendo que o tempo real no sentido da percepção é o 

conceito usado principalmente para descrever a interação entre um humano e um computador. Em 

tal interação, é gerada uma resposta aproximadamente instantânea do dispositivo para cada entrada 

fornecida pelo usuário humano.  

Os sistemas de codificação de vídeo para televisão analógica, vigentes desde 1970 preveem 

a utilização de 25 a 30 quadros por segundo (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION 

UNION, 1998), o que significa um tempo de 0,033 a 0,04 segundo (33 a 40 milissegundos) por 

quadro. Esta medida pode ser utilizada como parâmetro para um sistema de processamento de 

vídeo, pois se este conseguir processar cada quadro em um tempo inferior a 40 milissegundos, 

Figura 17: Relação entre a posição do olho e ponto de fixação na tela: (a) posição 

relativa da íris relacionada a um ponto de fixação no canto superior direito da tela; 

(b) posição relativa da íris relacionada a um ponto de fixação no canto inferior 

esquerdo da tela. 
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consequentemente será capaz de produzir uma sequência de quadros que pode ser apresentada como 

um vídeo. 

Por outro lado, de acordo com Nielsen (1993), o tempo limite para que o usuário tenha a 

sensação de que o sistema está respondendo instantaneamente é de cerca de 0,1 segundo, ou 100 

milissegundos (MILLER 1968; CARD et al. 1991, apud NIELSEN 1993). Assim, um sistema 

computacional que conseguir gerar uma resposta à entrada de informação em menos de 100 

milissegundos, pode ser considerado como um sistema de tempo real sob a perspectiva da 

percepção humana.  

Em última análise, o objeto deste projeto é a Interação Humano-Computador, e desta forma 

considera-se que o sistema deva ser capaz de fazer tanto o rastreamento ocular quanto a estimativa 

do olhar do indivíduo à medida que os olhos se movimentam, ou seja, em tempo real de acordo com 

a percepção humana do movimento. Sob esta ótica, em grande parte dos casos, o limite para um 

sistema ser considerado “real-time” é de até 100 milissegundos, pois é o suficiente para que o 

tempo de processamento seja imperceptível para um usuário humano. Assim, dentro do contexto 

deste trabalho, este será o critério utilizado para considerar sistemas de tempo real. 

2.6 CONSIDERAÇÕES 

Diversas soluções já foram propostas para o problema do rastreamento ocular, e algumas das 

mais recentes e promissoras envolvem a utilização da Visão Computacional para extrair as 

informações a partir de imagens.  

Este capítulo buscou inicialmente fazer um embasamento abordando a grande área da Visão 

Computacional e as principais técnicas de Processamento de Imagens nela utilizadas, de maneira 

geral. Em seguida, foram descritas e consideradas algumas das técnicas de Processamento de 

Imagens que podem ser aplicadas mais especificamente à tarefa de rastreamento ocular. Por fim, o 

capítulo apresenta algumas técnicas matemáticas que podem ser aplicadas na tarefa de estimar a 

direção do olhar com base na posição dos olhos. 

É interessante mencionar que, devido à intenção de se criar um sistema capaz de realizar o 

processamento em tempo real, a maior parte das técnicas abordadas são implementações 

relativamente simples, com baixo custo computacional. O uso de técnicas computacionalmente 
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mais avançadas foi intencionalmente evitado, de maneira a reduzir a complexidade e o custo 

computacional do sistema. 

No próximo capítulo, os resultados de uma revisão sistemática serão apresentados. Estes 

trabalhos são fortemente relacionados a este estudo, e muitos deles inspiraram ou motivaram 

decisões que tiveram que ser feitas durante a elaboração do presente trabalho. 
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3  TRABALHOS RELACIONADOS 

Esta seção apresenta os resultados de uma revisão sistemática que realizada ao longo do 

desenvolvimento deste trabalho, com o objetivo de identificar as principais teorias, tecnologias e 

tendências atualmente em uso na área de rastreamento ocular e também de estimativa do olhar. 

O protocolo da revisão sistemática, que explicita a metodologia utilizada, pode ser 

encontrado no Apêndice A deste trabalho.  

O processo da revisão sistemática resultou inicialmente em um total de 246 trabalhos. A este 

conjunto, conforme previsto no protocolo descrito no Apêndice A, foram aplicados os critérios de 

exclusão, cujos resultados são mostrados na Tabela 1. É importante destacar que um passo adicional 

de filtragem dos trabalhos foi necessário para os resultados da ACM Digital Library, pelo fato de 

não ter sido possível nesta fonte realizar o mesmo tipo de filtragem feita nas outras fontes 

consultadas. Este processo é melhor descrito no protocolo da revisão sistemática. 

Tabela 1: Número de trabalhos selecionados pela revisão sistemática. 

Etapa 
Fonte 

Total 
ScienceDirect IEEE Xplore ACM Digital Library 

Levantamento inicial 70 48 128 246 

Filtragem (ACM) 70 48 81 199 

Análise títulos 14 25 27 66 

Análise resumos e 
palavras-chave 

4 9 10 23 

Análise introduções 3 7 4 14 

A seguir serão descritos os 14 trabalhos resultantes deste processo de seleção, e em seguida 

um comparativo entre as características e contribuições de cada trabalho é realizada. 

3.1 DETECÇÃO DOS OLHOS 

Rastreamento dos Olhos Baseado em Gabarito Deformável e Filtro de Partículas 

Neste trabalho, Li, Wang e Ding (2010) propõem um novo conjunto de algoritmos para o 

problema de rastreamento ocular, considerando um ou ambos os olhos. O trabalho se baseia em 

imagens  sem a utilização de iluminação artificial ou infravermelha, e busca ser mais eficiente do 

que outras propostas com relação ao piscar de olhos ou movimentação da cabeça. Gabaritos 
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deformáveis são propostos para a realização do rastreamento, em combinação com a técnica de 

filtragem de partículas.  Duas curvas parabólicas são usadas para representar os contornos dos 

olhos.  Testes foram conduzidos utilizando imagens do banco de dados Cohn-Kanade e também 

imagens coletadas pelos pesquisadores. Os resultados dos testes demonstram que o rastreamento é 

eficaz com diversas expressões faciais. Os resultados também indicam que o sistema é capaz de 

rastrear os olhos efetivamente, assim como obter uma descrição do contorno dos olhos. Algumas 

deficiências também foram apontadas, como a inabilidade de trabalhar com imagens de baixa 

resolução, grande movimento da cabeça, ou também dificuldades em realizar o rastreamento em 

situações de pouca iluminação. 

Otimizações de Algoritmos para Rastreamento Ocular de Baixa Complexidade 

Yamamoto e Moshnyaga (2009) investigam técnicas para reduzir a complexidade 

computacional da tarefa de rastrear os olhos do usuário de um computador. Uma avaliação empírica 

de algumas técnicas é realizada, e um algoritmo otimizado é apresentado, capaz de manter o mesmo 

grau de acurácia, porém com uma redução de 84% na complexidade. O conjunto de técnicas 

avaliado consiste na identificação do ponto BTE (between-the-eyes ou entre os olhos) para obtenção 

de um referencial fixo para detecção dos olhos.  

Neste trabalho, os principais aspectos em que alterações no método foram propostas foram: 

a) otimização do tamanho do filtro de detecção; b) aumento no deslocamento da máscara de 

detecção; c) subtração de background, e d) redução na taxa de quadros por segundo do vídeo de 

entrada. Com as melhorias propostas, os autores constatam que a combinação de alterações no 

processo produziu um aumento considerável no desempenho, sem prejudicar a eficácia do método. 

3.2 ESTIMATIVA DO OLHAR 

Um Novo Sistema para Estimativa do Olhar com Um Ponto de Calibragem 

Villanueva e Cabeza (2008) tentam determinar neste trabalho se o processo de calibragem 

pode ser descartado em sistemas de rastreamento do olhar, através da análise geométrica e da 

avaliação de um sistema de rastreamento do olhar. A constatação dos autores é de que um ponto de 

calibração é geometricamente suficiente para calibrar a estimativa do olhar do sujeito com uma 

única câmera. Segundo os autores, não são impostas restrições ao movimento da cabeça, o que 
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significa que teoricamente é possível aplicar as mesmas conclusões a um cenário com movimento 

de cabeça livre. É importante observar que o artigo trata o problema de um ponto de vista 

estritamente geométrico, e não de aproximação. Também foi realizado um estudo dos principais 

fatores que podem induzir a erro neste modelo geométrico, como efeitos da pixelização na pupila e 

na reflexão da iluminação.  

A segunda parte do trabalho de Villanueva e Cabeza (2008) fez uma validação de um 

sistema de rastreamento do olhar com uma câmera e um ponto de calibragem. Nos experimentos foi 

utilizado um encosto para o queixo do sujeito. Durante os experimentos, a sensibilidade do sistema 

aos fatores de erro anteriormente considerados foi testada, e os resultados confirmaram as 

expectativas: o desempenho do sistema melhorou com o aumento no número de fontes luminosas 

para produzir um maior número de glints, e também um maior número de pontos de calibragem 

teve como efeito uma maior robustez do sistema. O sistema estudado não tem capacidade de 

funcionamento em tempo real, e os autores não levaram em consideração efeitos causados pelo uso 

de óculos ou lentes de contato. 

Um Modelo 2D Simples de Estimativa do Olhar 

Diversos protótipos de rastreadores do olhar se baseiam na técnica de reflexão de pupila-

córnea (Pupil-Cornea Reflection Technique, ou PCRT), fazem uso de fontes de luz extra, e estimam 

a direção do olhar através de uma função de mapeamento polinomial. Uma das propostas do 

trabalho de Shao et al. (2010) é um vetor de entrada otimizado para extração precisa a partir de uma 

única câmera, chamada técnica pupila-canto (Pupil-Corner Technique, ou PCT). Os autores 

também propõem uma modelagem geométrica 2D, baseada na relação geométrica dos globos 

oculares e da tela do computador, e baseada nesta modelagem, uma técnica de ajuste geométrico 

(Geometric Fitting Technique, ou GFT) também é proposta. 

No trabalho, foram conduzidos experimentos que comparam o desempenho da PCT com a 

GFT, nos seguintes aspectos: argumentos para a função de estimativa, calibragem, acurácia e 

tolerância a movimentos da cabeça. Os resultados obtidos sugerem que ambas as técnicas podem 

ser usadas em aplicações para interface humano-computador, com futuras melhorias a serem 

implementadas. 
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Investigação do Método de Proporções Cruzadas para Estimativa do Olhar 

O método da proporção cruzada para estimativa do ponto de fixação (point-of-gaze ou POG) 

usa a propriedade invariante das proporções cruzadas em transformações projetivas. O método 

apresenta algumas características desejáveis, como facilidade de modelagem e implementação, 

utilização de uma única câmera não-calibrada e tolerância ao movimento da cabeça (YOO et al., 

2002, apud KANG et al. 2008). No entanto, estudos posteriores mostraram que o método original 

resulta em grandes desvios na estimativa do POG para alguns sujeitos. Estes estudos tentaram 

propor técnicas de compensação de erro para melhorar estes resultados, porém as causas básicas 

destes desvios não foram adequadamente entendidas (YOO & CHUNG, 2005, apud KANG et al. 

2008).  

Kang et al. (2008) conduziram um estudo detalhado do método de proporção cruzada, de 

forma a compor um framework teórico que possibilite um melhor entendimento da técnica, bem 

como o aprimoramento da mesma. As conclusões a que os autores chegaram foram indicam que as 

principais causas do desvio da estimativa dependente do usuário são: a) o desvio angular do eixo 

visual e do eixo ótico e b) o fato de que a imagem virtual do centro da pupila não é coplanar com as 

imagens virtuais das fontes de luz que iluminam os olhos. 

Modelos para Sistemas de Rastreamento de Olhar 

Villanueva e Cabeza (2007) procuraram explorar de maneira mais profunda os elementos de 

um sistema vídeo-oculográfico, isto é, o olho, a câmera, a iluminação, etc., a partir de um ponto de 

vista puramente matemático e geométrico. A contribuição almejada é encontrar um limite mínimo 

de elementos de hardware e de características de imagem que são necessários para determinar o 

ponto para onde o usuário está olhando. 

Através de uma análise rigorosa do globo ocular e sua modelagem 3D, da geometria 

envolvida, da reflexão e refração da luz, e da sensibilidade dos sistemas, objetivou-se produzir um 

modelo matemático-geométrico ideal para a representação de sistemas de rastreamento do olhar.  

Um protótipo foi construído para conduzir experimentos em um ambiente controlado, onde a 

câmera foi calibrada, a posição das fontes luminosas e da tela são previamente ajustadas em relação 

à câmera, e os parâmetros do globo ocular do sujeito são previamente conhecidos. O objetivo dos 

experimentos foi de confirmar a validade do modelo matemático proposto. 
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Os resultados mostraram que a precisão do sistema aumenta à medida que são acrescentadas 

fontes luminosas para gerar a reflexão córnea necessária para a estimativa. O melhor resultado 

obtido foi um erro médio de 0,75°, com quatro fontes luminosas. 

Segundo Villanueva e Cabeza (2007), o modelo proposto pode ser compreendido como uma 

conexão matemática entre o ponto na tela para o qual o sujeito está olhando e as variáveis que 

descrevem os elementos e os dados extraídos da imagem. O modelo foi competente no rastreamento 

do olhar e atingiu os requisitos pretendidos. O hardware mínimo para o funcionamento do sistema 

também foi determinado (uma câmera e quatro fontes de luz infravermelha). 

 

3.3 SISTEMAS DE RASTREAMENTO OCULAR E ESTIMATIVA DO 

OLHAR 

Rastreamento Remoto do Olhar com Movimentos Naturais da Cabeça, Baseado em Rede 

Neural 

Torricelli et al. (2008) apresentam uma solução para rastreamento remoto do olhar, baseada 

em uma sequência de imagens adquiridas por uma câmera de vídeo. O sistema apresentado é 

baseado basicamente em dois componentes: o primeiro, responsável por realizar o pré-

processamento das imagens e detecção do rosto, olhos e suas características na imagem; e o 

segundo componente é uma rede neural capaz de estabelecer uma relação entre as informações 

detectadas dos olhos e a direção do olhar. Para avaliação, os autores dividiram a tela do 

computador, alvo do olhar, em 15 zonas, e o desempenho da estimativa de olhar em cada uma delas 

foi medido. Dois tipos de redes neurais foram avaliados, e a rede GRNN (General Regression 

Neural Network – Rede Neural de Regressão Geral) foi apontada como a solução mais adequada. O 

sistema apresentou também alguma tolerância a alterações na luminosidade, e a acurácia do sistema 

foi considerada boa em comparação com outros rastreadores. 

Rastreamento do Olhar Baseado em Visão em Ambiente Natural 

Neste trabalho, Torricelli et al. (2009) apresentam um método para detecção do piscar  dos 

olhos (blink detection) em sequências de vídeo. Este método é usado como inicialização para um 

sistema de rastreamento do olhar. O sistema de detecção é baseado na subtração de frames e 
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também nas propriedades antropométricas dos olhos. O método foi testado com o conjunto de dados 

ZJU Database (PAN et al., apud TORRICELLI, 2009), e o desempenho apresentado permite sua 

utilização em tempo real. Nos testes, diversas configurações foram consideradas, com variações no 

ângulo da imagem, fundo da cena estático e dinâmico, e sujeitos com ou sem óculos. Uma 

comparação dos resultados com outros métodos de detecção dos olhos foi realizada, e os resultados 

indicam uma considerável melhoria nos percentuais de detecção. Os resultados encontrados pelos 

autores sugerem como favorável a utilização do mecanismo de detecção de piscadas em 

combinação com um sistema de mapeamento do olhar para desenvolvimento de uma solução de 

rastreamento do olhar. 

Combinando Informações da Posição da Cabeça e da Localização do Olho para Estimativa do 

Olhar 

Na presença de faces não-frontais, trackers não são capazes de localizar com acurácia o 

centro dos olhos.  O objetivo do estudo foi verificar a viabilidade de um sistema capaz de estimar o 

olhar considerando tanto a posição da cabeça quanto a dos olhos, em um modelo monocular com 

imagens de vídeo (VALENTI, SEBE & GEVERS, 2012). 

No trabalho de Valenti, Sebe e Gevers (2012), um esquema híbrido é proposto, para 

combinar informação da posição da cabeça e dos olhos, de modo a obter uma melhor estimativa do 

olhar.  Para a detecção dos olhos, um algoritmo baseado em isófotos (curvas conectando pontos de 

igual intensidade) é aplicado. Um modelo 3D cilíndrico da cabeça (Cylindrical Head Model - 

CHM) é obtido a partir da posição dos olhos. 

Uma vez em funcionamento, o sistema é capaz de trabalhar em dois sentidos: estimar a 

posição dos olhos a partir da posição da cabeça, e estimar a posição da cabeça a partir dos olhos. 

Desta forma, os módulos trabalham cooperativamente, proporcionando melhores resultados. 

Experimentos foram conduzidos buscando a validação de: a) estimativa da localização dos olhos; b) 

estimativa da posição da cabeça; e c) estimativa da direção do olhar. Os autores deduzem a partir 

dos resultados experimentais que o esquema proposto melhora a acurácia das estimativas dos olhos 

em 16% até 23%, além de estender o alcance operacional do rastreador em aproximadamente 15°. 

O sistema obteve um erro médio entre 2 e 5, que é considerado relativamente eficaz. 
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Estimativa do Olhar Baseada em Restrições sem Calibragem Ativa 

Maio, Chen e Ji (2011) apresentam um método para estimar a direção do olhar de uma 

pessoa, sem a necessidade de um procedimento de calibragem. Enquanto a maioria dos métodos 

existentes se baseia em algum tipo de processo de treinamento, que permite ao sistema “aprender” 

os parâmetros de cada sujeito e ajustar a função de mapeamento do seu olhar, o método proposto 

explora algumas características restritivas. 

Dentre as características restritivas adotadas como base para este método, pode-se citar: (a)o 

critério da restrição binocular (os dois eixos visuais interseccionam em um ponto no objeto 

observado); (b) restrição do objeto observado (assume-se que o sujeito está olhando para uma tela 

de tamanho definido); (c) faixa de parâmetros independente do sujeito (assim como outras medidas 

do corpo humano, os parâmetros dos olhos seguem uma distribuição similar). 

Os experimentos realizados por Maio, Chen e Ji (2011) comparam o desempenho do sistema 

proposto com um sistema que faz uso de calibragem. Os resultados sugerem que a estimativa do 

olhar atingiu um bom resultado, comparável com o tradicional método dos 9 pontos de calibragem. 

Estimativa da Direção do Olhar Baseada em Movimentos Naturais da Cabeça 

Xie e Lin (2007) introduzem uma nova abordagem para estimar a posição da cabeça e a 

direção do olhar, utilizando-se de uma única câmera e imagens de baixa resolução. No modelo 

apresentado, a posição da cabeça do usuário é computada, utilizando uma técnica chamada de 

projeção ortogonal, e então a direção do olhar é calculada a partir das posições relativas das íris e do 

canto interno do olho. A estimativa da direção do olhar é feita através de um método geométrico, 

modelando através das características detectadas na imagem os eixos visuais de ambos os olhos, e 

seus ângulos de inclinação. 

Os resultados dos experimentos indicam um erro de aproximadamente 3° na estimativa da 

posição da cabeça, o que, segundo os autores, é comparável a outros métodos. O erro absoluto na 

estimativa da direção do olhar ficou em torno de 2°. Este resultado também é considerado 

satisfatório pelo fato de o ambiente de testes utilizar uma câmera simples com baixa resolução de 

imagem e permitir movimentação livre da cabeça. 
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O requisito de resolução de imagem do sistema proposto por Xie e Lin (2007) é baixo, e a 

estimativa do ângulo de azimute é bastante precisa, mas os autores admitem um erro maior na 

estimativa do ângulo de elevação, e sugerem futuras melhorias. Alguns erros sistemáticos também 

foram introduzidos pela falta de informação de profundidade. 

Um Sistema de Rastreamento de Olhos e Olhar com uma Única Câmera e Movimento Livre 

da Cabeça 

No trabalho de Hennessey, Noureddin e Lawrence (2006), o objetivo foi a criação de um 

sistema para estimativa do olhar livre de contato e de restrições, preciso e fácil de usar. O sistema 

proposto foi construído com uma única câmera de alta resolução e a utilização de duas fontes de 

iluminação artificial infravermelha. 

O sistema faz a estimativa do olhar através de cálculo geométrico 3D, a partir das 

características dos olhos detectadas nas imagens capturadas pela câmera.  Um procedimento de 

calibragem é necessário para cada usuário, de maneira a corrigir quaisquer fontes de erro que 

venham a existir, uma vez que cada usuário possui algumas características únicas. 

Os experimentos foram realizados em equipamento de poder de processamento 

razoavelmente baixo. Dois sujeitos foram testados em cada  equipamento. De acordo com os 

autores, o sistema atingiu uma acurácia satisfatória, mesmo com movimento livre da cabeça. A 

melhor precisão alcançada foi de 0.46°, e a pior foi de 0.90° do ângulo visual, o que pode ser 

comparado a outros sistemas existentes. 

Mapeamento Não Linear das Coordenadas do Centro da Pupila para Sistemas Controlados 

pelo Olhar 

O trabalho de Daunys e Ramanauskas (2006) propõe um modelo matemático para 

rastreamento do olhar através de dados do centro da pupila e cantos dos olhos, que faz uso de seis 

parâmetros obtidos de ambos os olhos a partir das imagens de entrada.   

De acordo com o artigo, a correlação entre a posição dos olhos e o foco do olhar é realizada 

através de um mapeamento não-linear entre dois sistemas de coordenadas, X-Y-Z para a tela do 

computador e X’-Y’-Z’ para a câmera que captura a imagem dos olhos. 
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O modelo matemático proposto sugere, segundo os autores, que o mapeamento não-linear  

pode fazer uso de um número menor de pontos de calibragem do que o mapeamento polinomial, 

apesar de não serem fornecidos muitos detalhes do experimento, ou do modelo proposto. 

Estimativa Remota do Olhar Baseada em Características Faciais sem Ações de Calibragem 

Yamazoe et al. (2008) apresentam um sistema de tempo real para estimativa do olhar, que 

faz uso de uma única câmera. Um diferencial do sistema proposto é a prescindibilidade de um 

processo de calibragem, o que, segundo os autores, possibilita a aplicação do sistema em situações 

cotidianas. Neste trabalho, a direção do olhar é estimada em um processo de três etapas: detecção e 

rastreamento de características da face, estimativa de um modelo 3D dos olhos, e por fim, 

estimativa do olhar. A estimativa do olhar é realizada calculando-se o eixo da direção do olhar, a 

partir dos centros das íris no modelo 3D dos olhos. 

Nos experimentos, uma grade de referências visuais foi disposta em um painel distante 

2,40m dos sujeitos, porém as medidas do painel não foram especificadas. Para cada indivíduo, 50 

frames foram utilizados para a detecção e modelagem do rosto, e 30 frames foram utilizados para 

estimar a direção do olhar. O erro médio da estimativa de olhar ficou entre 5 e 7 graus (sendo que 5 

graus correspondem a 20cm no painel de referência), o que sugere uma precisão satisfatória para 

utilização em ambientes internos, segundo os autores. 

3.4 ANÁLISE COMPARATIVA 

Um grande número de trabalhos pode ser encontrado na área de rastreamento ocular e 

estimativa do olhar, mas da mesma forma, uma grande diversidade de técnicas e métodos são 

apresentados. Dentre estes, é possível perceber a predominância de algumas técnicas, como por 

exemplo, a utilização de luz infravermelha e sua reflexão na córnea para a estimativa do olhar. 

Dentro do escopo da proposta do presente trabalho, no entanto, está prevista a não utilização 

de nenhum tipo de hardware especial, que não possa ser encontrado em computadores padrão, e isto 

elimina a possibilidade de utilização de iluminação ou câmeras especiais. Da mesma forma, a 

intenção de se criar um sistema para utilização em tempo real exclui a aplicação de técnicas 

computacionais mais complexas, que são computacionalmente mais dispendiosas. 
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O Quadro 2 apresenta uma análise comparativa dos trabalhos resultantes da revisão 

sistemática que foi conduzida, na qual foram considerados seis aspectos principais: 1) Faixa do 

espectro de luz utilizada para a captura das imagens; 2) Modelo matemático utilizado para realizar a 

estimativa do olhar; 3) Resolução utilizada para captura das imagens; 4) Objeto da estimativa do 

olhar; 5) O fato de o trabalho consistir em uma nova implementação; e 6) O fator de funcionamento 

em tempo real foi considerado no trabalho. 

A partir da análise do quadro comparativo, pode-se perceber uma maior similaridade entre 

os trabalhos de Torricelli et al. (2008) e Torricelli et al. (2009) com o presente trabalho. Um aspecto 

interessante do trabalho de Torricelli et al. (2008), é a divisão da tela em regiões. Isto permite um 

certo nível de tolerância ao erro do sistema, pois considera-se a estimativa como correta se ela se 

situar dentro da região da tela em que a referência se encontra. Esta abordagem permite que se 

avalie a precisão do sistema em termos práticos, pois muitas das aplicações de rastreamento do 

olhar (especialmente no estudo de usabilidade) não irão requerer precisão na escala de pixels, e sim 

de regiões da tela. 

Outro aspecto que deve ser considerado é que na condução da revisão sistemática, um dos 

critérios de exclusão aplicados aos trabalhos foi a utilização do espectro infravermelho de luz. Este 

critério acabou ocasionando a exclusão de diversos trabalhos que fazem uso de técnicas de 

aproximação polinomial para estimativa do olhar (MORIMOTO et al. 2000 apud MORIMOTO & 

MIMICA 2005, ZHOU et al. 2008, SAN AUGUSTIN et al. 2010). No entanto, espera-se que este 

trabalho possa fazer uma contribuição ao associar uma técnica de estimativa normalmente usada em 

eye/gaze trackers de infravermelho, a uma ferramenta que trabalha com a luz visível. 
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Quadro 2: Análise comparativa dos trabalhos relacionados. 

Artigo Espectro luz 

Modelo 

estimativa olhar 

Resolução 

captura 

Objeto estimativa 

olhar Implementação Tempo Real 

Daunys e Ramanauskas (2006) Visível Geométrico N/D Tela computador Sim Sim 

Hennessey, Noureddin & Lawrence 

(2006) Infravermelho
2
 Geométrico Média Tela computador Sim Sim 

Villanueva & Cabeza (2007) Ambos Geométrico Baixa Painel próximo Não N/A 

Xie & Lin (2007) Visível Geométrico Baixa Painel distante Sim N/D 

Kang et al. (2008) Infravermelho
2
 Aproximação N/D Tela computador Não N/A 

Torricelli et al. (2008)  Visível Aproximação Baixa Tela computador Sim Sim 

Villanueva & Cabeza (2008) Infravermelho
2
 Geométrico Baixa Painel próximo Não Não 

Yamazoe et al. (2008) Visível Geométrico Baixa Painel distante Sim Sim 

Torricelli et al. (2009)  Visível N/A Baixa Tela computador Sim Sim 

Yamamoto & Moshnyaga (2009) Visível N/A Baixa N/A Sim Sim 

Li, Wang & Ding (2010) Visível N/A N/D N/A Sim N/D 

Shao et al. (2010) N/D Geométrico Alta Tela computador Sim N/D 

Maio, Chen & Ji (2011) N/D Geométrico N/D N/D Sim N/D 

Valenti, Sebe & Gevers (2012) Visível Geométrico Alta Tela computador Sim Sim 

Este trabalho Visível Aproximação Baixa Tela computador Sim Sim 

 

                                                 

 

 

 
2
 Apesar de a utilização de iluminação infravermelha ter sido um dos critérios da revisão sistemática realizada, em alguns trabalhos esta característica não estava 

evidente, e somente a posterior análise criteriosa do artigo levou à conclusão ou à suposição de que estes utilizariam iluminação infravermelha. 
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3.5 CONSIDERAÇÕES 

A revisão sistemática realizada teve como objetivo identificar os principais modelos, 

técnicas e ferramentas em uso no estado da arte em rastreamento ocular, principalmente na área de 

estimativa do olhar. O resultado do estudo foi importante no sentido de evidenciar a grande 

diversidade de implementações já existente, bem como também a não existência de uma solução 

definitiva para o problema de estimativa do olhar com base em imagens. 

Uma informação também importante apontada pela revisão sistemática foi o grande número 

de aplicações desenvolvidas que fazem uso de iluminação especial (geralmente infravermelha), 

múltiplas câmeras para captura das imagens, câmeras acopladas à cabeça do usuário, suportes para 

cabeça, ou ainda uma combinação destes elementos.  

Em diversos trabalhos analisados, o funcionamento dos sistemas em tempo real não foi 

considerado um requisito, uma vez que a complexidade dos modelos propostos impossibilitaria tal 

capacidade. Nestes casos, os testes e a validação do sistema foram realizados sem levar em 

consideração o tempo necessário para o processamento da imagem e estimativa do olhar do usuário. 

Outro aspecto que pôde ser percebido foi a não existência de um conjunto de dados 

padronizado com a finalidade específica de validação de aplicações de rastreamento ocular e do 

olhar. Três fatores influenciam negativamente os trabalhos, em consequência do uso destes 

conjuntos: a) as bases de dados utilizadas são normalmente de propósito geral, e não específicas 

para rastreamento do olhar; b) a maioria delas é composta por imagens estáticas, não compondo 

uma sequência uniforme e natural de movimentos do sujeito; e c) a maior parte das bases não possui 

anotações correspondentes aos dados ground-truth a respeito da localização e posição dos olhos ou 

direção do olhar.  

Além disso, é importante deixar claro o diferencial do presente trabalho com relação aos 

trabalhos de Torricelli et al. (2008) e Valenti, Gevers e Sebe (2012), por serem os que mais se 

assemelham a  este. Com relação a Torricelli et al. (2008), a principal distinção é a técnica utilizada 

para a estimativa do olhar: em seu trabalho, eles utilizam uma Rede Neural Artificial para realizar o 

mapeamento entre coordenadas do olho e do olhar sobre a tela, enquanto neste trabalho esta tarefa é 

realizada através da aproximação polinomial de função, pelo método dos mínimos quadrados. No 

que diz respeito a Valenti, Gevers e Sebe (2012), existem duas principais diferenças: i) a utilização 



67 

 

de uma abordagem geométrica, e não de aproximação para estimativa do olhar; e ii) a consideração 

de informações de posicionamento da cabeça para estimativa do olhar. 

Estas informações foram de grande importância para a condução deste trabalho, tanto no 

desenvolvimento do aplicativo, descrito a seguir, como também no planejamento e execução do 

experimento de validação do sistema. 
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4  DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo será apresentado o processo de construção do sistema de rastreamento ocular 

e de estimativa do olhar. O processo foi separado em três fases: construção de um aplicativo de 

coleta de dados, chamado Coletor, construção e avaliação do rastreador ocular – eye tracker; e 

construção e avaliação do rastreador do olhar – gaze tracker. Esta divisão foi feita de modo a 

permitir a validação de uma etapa absolutamente necessária – a etapa de rastreamento dos olhos – 

antes do início da construção da terceira etapa, a estimativa do olhar. A seguir, a Figura 18 ilustra as 

fases deste processo. 

 

A linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento do aplicativo foi o C++,  

principalmente por suas características de velocidade, flexibilidade, e orientação a objetos. A 

biblioteca de visão computacional OpenCV (Open Source Computer Vision – Visão Computacional 

de Código Aberto) foi utilizada. A OpenCV
3
 é uma biblioteca de funções de programação de código 

aberto,. Um dos principais objetivos da biblioteca é prover uma infraestrutura de visão 

computacional simples, que possibilite a construção de aplicações sofisticadas (BRADSKI & 

KAEHLER, 2008). A biblioteca OpenCV implementa mais de 500 funções para visão 

computacional, e conta com mais de quarenta mil pessoas em seu grupo de usuários (OPENCV, 

2011).  

                                                 

 

 

 
3
 Disponível a partir de http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary. 

Figura 18: As três etapas do experimento. 

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary
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4.1 DELIMITAÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

Para a avaliação do protótipo construído, dois experimentos foram planejados da seguinte 

forma: o primeiro experimento tem o objetivo de medir a eficácia do sistema na tarefa de estimar o 

ponto do olhar do usuário na tela do computador de modo geral, e o segundo tem o objetivo de 

verificar possíveis variações na eficácia do sistema que possam ser causadas pela distância entre a 

câmera e o usuário do sistema. 

Os equipamentos utilizados para captura dos vídeos em ambos os experimentos são 

descritos no Quadro 3. Além disso, o Equipamento 1 foi também utilizado no processamento dos 

dados. 

Quadro 3: Descrição dos equipamentos utilizados. 

Equipamento 1 Equipamento 2 

Laptop Dell Inspiron 1440; 

Processador Core 2 Duo T6600 @ 2.20GHz; 

Memória principal de 8GB; 

Memória auxiliar de 500GB; 

Sistema operacional Ubuntu Linux 11.04 x64; 

Câmera integrada de 1,3M, vídeo em 30fps a 

640x480; 

Tela de 14 polegadas com resolução de 

1366x768; 

HP Compaq DC5750 Microtower PC;  

AMD Athlon 64 X2 4200+; 2.2 GHz, 

Memória principal de 2GB; 

Windows XP professional 

Câmera Logitech Orbit 

Monitor LCD de 19 polegadas com resolução de 

1440x900; 

 

Um dos objetivos do presente trabalho é propor a criação de uma solução simples de 

software, capaz de realizar a estimativa do ponto de fixação do usuário na tela, sem a utilização de 

equipamentos ou hardware especiais. Desta forma, a realização dos experimentos não prevê a 

utilização de apoios para a cabeça, no entanto durante as sessões de captura dos vídeos, foi 

solicitado aos sujeitos que evitassem mover a cabeça durante a gravação.  

É um fato conhecido que a movimentação da cabeça exerce influência sobre a estimativa do 

olhar, no entanto este aspecto não foi levado em conta nos experimentos principalmente porque: a) 

considera-se que o movimento da cabeça de um usuário durante a utilização de um computador é 

bastante restrito, dado o tamanho limitado da tela do computador e sua distância do usuário; e b) em 

um protótipo para verificar a viabilidade de tal tarefa, o tratamento da movimentação acrescentaria 

complexidade ao sistema a ponto de dificultar muito sua execução. 



70 

 

A iluminação utilizada durante a captura dos vídeos foi preferencialmente a iluminação do 

ambiente, em alguns casos natural e em outros, artificial (luz de teto). Uma fonte de luz extra (uma 

luminária de mesa) foi utilizada como fonte de iluminação indireta para homogeneizar a iluminação 

do ambiente em alguns casos em que esta era particularmente irregular ou insuficiente para uma 

captura adequada. O nível de iluminação dos ambientes não foi mensurado, pois se pretende que o 

sistema seja capaz de operar em ambientes comuns de trabalho como os utilizados para a gravação 

dos vídeos experimentais.  

Diversas pessoas participaram das sessões de gravação dos vídeos, tentando diversificar ao 

máximo a aparência e as etnias envolvidas. No entanto, esta diversificação foi limitada às pessoas 

localmente disponíveis e dispostas a colaborar com o estudo. Assim, um total de 18 sujeitos 

participou da coleta de vídeos.  

4.2 COLETA DE DADOS 

Para coletar dados que pudessem ser utilizados na avaliação do software, um programa foi 

construído com o objetivo de realizar captura de vídeos dos usuários. O programa  aqui chamado de 

Coletor exibe um objeto em movimento pela tela do computador, e ao mesmo tempo grava um 

vídeo da webcam conectada ao computador. Concomitantemente com a gravação de cada quadro do 

vídeo, o Coletor registra a posição do objeto na tela do computador.  

 

As imagens do vídeo capturam o usuário do computador, ao mesmo tempo em que é 

solicitado a este que acompanhe com os olhos o objeto que se move na tela. A Figura 19 ilustra uma 

Figura 19: Movimentação do objeto de referência pela tela , enquanto a webcam registra o vídeo do 

usuário: (a) primeira sequência de movimento; (b)segunda sequência de movimento. 
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sequência de imagens mostradas pelo aplicativo de coleta de dados, enquanto o objeto de referência 

se movimenta pela tela. Os objetivos desta coleta de dados são, principalmente: 

 Obter sequências de imagens de usuários em um ambiente parcialmente controlado, 

de modo a poder avaliar o funcionamento do software eye tracker. 

 Obter um conjunto de dados de referência com o qual se possa estabelecer uma 

relação entre a posição detectada dos olhos na imagem, e a posição do objeto na tela 

naquele mesmo momento, com o qual se pretende avaliar o gaze tracker. 

De posse dos vídeos e das informações a respeito do objeto se movimentando na tela, será 

possível extrair os dados de localização dos olhos, e posteriormente correlacionar a posição dos 

olhos com a posição do objeto na tela. Além disso, os dados de referência do objeto na tela serão 

muito importantes na avaliação da eficácia da estimativa do olhar realizada pelo sistema. Com esta 

referência, será possível mensurar a precisão do gaze tracker, determinando o quanto a estimativa 

se aproxima da posição real do objeto de referência.  

4.3 EYE TRACKER 

O componente do sistema que é responsável por encontrar, rastrear e extrair informações 

úteis dos olhos, a partir das imagens de entrada obtidas de uma câmera, é o eye tracker. Esta seção 

descreverá o processo utilizado pelo eye tracker para realização destas tarefas. 

A tarefa de rastreamento dos olhos é relativamente complexa, e envolve diversas etapas de 

processamento. A Figura 20 mostra um fluxograma dos processos envolvidos no rastreamento 

ocular. O processo é iniciado obtendo-se uma imagem do arquivo de vídeo (ou da câmera, se for o 

caso). A primeira etapa consiste na utilização do Classificador Haar para detecção de faces. Caso 

uma face não seja encontrada, o processo é reiniciado a partir de uma nova imagem. Quando uma 

face é encontrada, uma região de interesse é definida para diminuir o tamanho da imagem, e 

consequentemente o tempo de processamento nas próximas etapas.  

Com uma imagem menor, correspondente apenas à face, novas áreas de interesse são 

definidas para cada olho, com base em proporções antropométricas da face. Em uma destas regiões 

(o olho esquerdo na imagem) agora é aplicado um algoritmo para detectar a íris. Caso a íris não seja 
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encontrada, o processo será reiniciado com uma nova imagem da câmera, do contrário, as 

informações sobre o centro e contorno da íris são armazenadas. 

De posse das informações relativas à íris, o próximo passo é estreitar ainda mais a região da 

imagem que contém o olho, com base no tamanho e posição da íris. Em seguida, duas janelas de 

busca, para ambos os cantos do olho são definidas, e um filtro de realce das bordas é aplicado a 

estas janelas. Somente então o processo de detecção dos cantos dos olhos é realizado, suas posições 

são armazenadas, e o processo reinicia com a próxima imagem. Detalhes adicionais sobre a 

implementação do programa podem ser encontrados no Apêndice B. 

 

A seguir, a Figura 21 mostra uma imagem resultante da execução do rastreador ocular. A 

imagem original foi capturada a partir da câmera de vídeo do computador, e os retângulos brancos 

Figura 20: Processo de rastreamento dos olhos. 
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correspondem à área ocupada pela face e pelo olho detectado. A detecção de olhos foi realizada 

somente para o olho esquerdo nestes testes. Os círculos vermelhos correspondem à íris e aos cantos 

dos olhos detectados a partir da imagem. 

 

4.3.1  Localização da face 

Conforme mencionado anteriormente, a detecção da face na imagem é um dos primeiros 

passos do processamento. Para este processo, foi utilizado o Classificador Haar da biblioteca 

OpenCV, cujo funcionamento foi abordado na Seção 2.3.1. Como o tamanho do rosto procurado na 

imagem não é conhecido é necessário realizar uma detecção em diversas escalas. O objetivo é 

encontrar o maior objeto correspondente a uma face na imagem.  

Alguns cuidados foram tomados para que este processo seja realizado o mais rapidamente 

possível, para não comprometer o objetivo de processamento em tempo real do sistema: i) foi 

definido um tamanho mínimo para a face, e faces menores serão ignoradas; e ii) o fator de 

decremento da escala foi fixado em 20%, para evitar realizar buscas sucessivas por faces com 

diferença de tamanho menor do que este limiar. 

Figura 21: Resultado do rastreamento ocular. 
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4.3.2  Localização dos olhos 

A primeira estimativa da região dos olhos é realizada baseada no conhecimento das 

proporções antropométricas do rosto humano. Como pode se observar na Figura 22, uma vez que o 

rosto tenha sido identificado, a subdivisão deste em alguns quadrantes pode auxiliar a estreitar a 

região de busca pelos olhos. A diminuição da área de busca contribui para a rapidez na localização, 

pois a imagem a ser examinada é menor. 

 

4.3.3  Localização da íris 

Um estudo preliminar foi conduzido para escolher uma técnica simples e eficaz para a 

identificação da íris nas imagens. Uma das técnicas mais simples, mas que acabou se mostrando 

eficiente, foi a binarização fazendo uso de um limiar global calculado automaticamente.  

Outro fator que contribuiu no atingimento de bons resultados com esta técnica, foi a 

utilização de um canal específico de cor da imagem para busca da íris. Aparentemente, as íris em 

geral possuem uma baixa intensidade de cor azul, o que facilita sua localização por limiarização 

neste canal. 

A Figura 23 ilustra o processo utilizado para detecção da íris. Primeiramente o canal azul da 

imagem é selecionado (a); depois são aplicados equalização de histograma e suavização, com o 

objetivo de reduzir o ruído (b); em seguida, o processo de limiarização é aplicado (c), e algumas 

operações morfológicas produzem o resultado final (d). 

Figura 22: Definição das áreas de busca dos olhos. 
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4.3.4  Localização dos cantos 

Com base na localização e tamanho da íris, é possível restringir ainda mais a região do olho, 

para posteriormente realizar a detecção dos cantos. Com base na posição da íris, janelas de busca 

são definidas à direita e à esquerda da íris, para buscar cada canto do olho.  

Nesta etapa, o elemento chave do processamento está em uma filtragem para realce de 

bordas angulares, que evidencia as linhas diagonais da pálpebra superior, sugerido por Zhu e Yang 

(2002). Depois do realce das bordas, uma limiarização é aplicada às janelas de busca dos cantos 

direito e esquerdo do olho, e então as extremidades direitas e esquerdas dos objetos encontrados são 

determinadas. A Figura 24 ilustra o processo de detecção dos cantos dos olhos. 

 

Alguns vídeos foram feitos durante o desenvolvimento do rastreador ocular, buscando 

demonstrar a evolução do processo de construção do aplicativo. O Quadro 4 lista o endereço web de 

alguns vídeos que foram capturados durante esta etapa. 

Figura 23: Localização da íris: (a) canal azul; (b) equalização e suavização; (c) binarização; (d) 

resultado após abertura. 

Figura 24: Localização dos cantos: (a) imagem reduzida do olho; (b) e (e) filtragem de bordas 

angulares; (c) e (f) binarização; (d) e (g) localização do canto; (h) resultado final. 
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Quadro 4: Vídeos do desenvolvimento do aplicativo de rastreamento ocular. 

Vídeo URL 

Detecção dos olhos/íris http://www.youtube.com/watch?v=lULO6oar-aw 

Detecção da íris por limiarização http://www.youtube.com/watch?v=GLOy7i3Zl-4 

Detecção da íris por limiarização http://www.youtube.com/watch?v=8EdARktidBo 

Primeira versão do eye tracker http://www.youtube.com/watch?v=NxSAi5PaqAw 

Eye tracker com detecção dos cantos http://www.youtube.com/watch?v=G2FAgGObqmQ 

4.4 GAZE TRACKER 

Um terceiro aplicativo foi construído para, com base nas informações obtidas pelo eye 

tracker, estimar a posição da tela em que o usuário está fixando o olhar. O programa foi 

implementado fazendo uso das mesmas ferramentas e bibliotecas já mencionadas, e para a 

estimativa do olhar foi utilizado o método dos Mínimos Quadrados. Para fins de avaliação da 

proposta deste trabalho, o gaze tracker construído é capaz de operar sobre os vídeos previamente 

coletados pelo aplicativo coletor, e poderá futuramente ser adaptado para tratar o vídeo obtido 

diretamente da webcam. 

Como é a última etapa do processamento, o gaze tracker opera sobre os resultados dos 

estágios anteriores, o Coletor e o eye tracker. A Figura 25 exibe um diagrama que ilustra o processo 

todo. O aplicativo Coletor é responsável por capturar o vídeo do usuário, ao mesmo tempo em que 

registra a posição do objeto de referência que se movimenta na tela. No próximo estágio, o eye 

tracker recebe o vídeo e processa-o, localizando primeiramente um dos olhos, e posteriormente 

identificando a posição da íris e dos cantos deste olho. Neste ponto inicia-se o trabalho do gaze 

tracker. O processamento deste aplicativo dá-se em duas sub-etapas, a calibragem e a estimativa 

propriamente dita. 

Antes de poder realizar a estimativa para um vídeo, o gaze tracker precisa passar por um 

processo de calibragem, que tem como entrada de dados a sequência de coordenadas da íris geradas 

pela etapa anterior, e também a sequência de coordenadas do objeto de referência, que é gerada pelo 

Coletor. A calibragem identifica os frames em que o objeto de referência se encontra nos extremos 

da tela, e as coordenadas da íris correspondentes para estes frames, e aplica o método dos mínimos 

quadrados para produzir os polinômios de interpolação. 

http://www.youtube.com/watch?v=lULO6oar-aw
http://www.youtube.com/watch?v=GLOy7i3Zl-4
http://www.youtube.com/watch?v=8EdARktidBo
http://www.youtube.com/watch?v=NxSAi5PaqAw
http://www.youtube.com/watch?v=G2FAgGObqmQ
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Figura 25: Processo de coleta, eye tracking e gaze tracking. 
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A última etapa desta fase é a estimativa do olhar: com os polinômios interpoladores gerados 

pela calibragem, é possível calcular o ponto de fixação do olhar do usuário. Para realizar este 

cálculo, é necessário resolver os polinômios de interpolação, utilizando como parâmetros as 

coordenadas da íris. Este processo será descrito em maior nível de detalhe na próxima Seção.  

Ao realizar a estimativa, o programa desenha uma “tela virtual”, na qual é possível 

visualizar as posições do objeto de referência e também da estimativa realizada. Além da saída 

gráfica, o programa realiza a totalização de alguns outros indicadores que serão utilizados na 

avaliação do mesmo. Estes parâmetros serão abordados adiante, na seção que descreve a avaliação. 

4.4.1  Estimativa do olhar 

Depois de o eye tracker ter coletado as informações a respeito do posicionamento do olho, o 

passo seguinte é aproximar a função de mapeamento para estimar a posição do olhar. A partir das 

informações detectadas sobre a posição dos olhos, o procedimento pode ser descrito como mostrado 

no Quadro 5. 

Quadro 5: Procedimento para estimativa do olhar. 

1. Obter os dados de localização dos olhos. 

2. Normalizar os dados de localização da íris em relação a um referencial fixo (canto do olho 

ou canto da janela onde o olho se situa). 

3. Extrair da sequência de dados, alguns quadros correspondentes aos extremos e ao centro da 

tela, para os eixos X e Y. 

4. Aplicar o método dos mínimos quadrados, de forma a obter um polinômio de ajuste de 

curva para a sequência de dados do eixo X. 

5. Aplicar novamente o método dos mínimos quadrados, de forma a obter um polinômio de 

ajuste de curva para a sequência de dados do eixo Y. 

6. A partir dos dados da localização dos olhos e dos polinômios obtidos nos passos 4 e 5, 

calcular a posição estimada do referencial na tela. 

No procedimento experimental, um programa de coleta de dados exibiu um objeto se 

movimentando pela tela do computador, e registrou as coordenadas do mesmo, a cada frame 

exibido. Ao mesmo tempo em que o objeto se movimentava pela tela, um vídeo foi gravado através 
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da webcam. Desta forma, a cada frame em que o objeto era exibido na tela, uma imagem do usuário 

acompanhando o movimento com os olhos era registrada. A Figura 26 mostra um gráfico que 

descreve o deslocamento do objeto na tela, nos eixos X e Y. 

 

O vídeo do usuário acompanhando o movimento do objeto foi processado com o programa 

de rastreamento ocular desenvolvido, e desta forma, as posições da íris em relação ao canto do olho 

foram extraídas e normalizadas.  

A partir da projeção das coordenadas X e Y do objeto na tela, foram identificados os frames 

nos quais o objeto se encontrava nos extremos da tela, com as respectivas posições relativas da íris 

nestes momentos. Estes dados podem ser visualizados na Tabela 2. 

Com base nas informações mostradas na Tabela 2, o método dos mínimos quadrados foi 

aplicado. Um polinômio de grau 4 foi utilizado para realizar uma aproximação da função que 

relaciona as coordenadas Íris(x,y) com Objeto(x,y). 

A aplicação do método dos mínimos quadrados para os valores do eixo X resultou na 

equação: 

                                                       (27) 

Figura 26: Deslocamento do objeto na tela ao longo do 

tempo. 

Fonte: O Autor 
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, e o mesmo método para os valores do eixo Y resultou na equação: 

                                                       (28) 

Resolvendo-se tais equações para os nove valores de X utilizados para estimar as funções, 

pôde-se constatar que os resultados se aproximaram bastante dos resultados obtidos, como pode ser 

verificado na Figura 27. 

 

Tabela 2: Coordenadas da tela e da íris, nos 

frames onde o objeto da tela está localizado nas 

extremidades. 

No. 

Frame 

Objeto Íris 

X Y X Y 

2 30 30 33,2773 18,3572 

49 1408 30 17,2913 10,9606 

97 1408 868 15,6744 7,3751 

145 30 868 27,425 6,2772 

192 30 30 33,5479 15,1963 

240 1408 868 16,0582 8,0223 

288 30 868 28,8545 7,2978 

335 1408 30 17,0765 11,4915 

382 30 30 32,9488 17,4674 

 

Em seguida, as equações foram então utilizadas para realizar a interpolação de todos os 

dados. É possível observar, na Figura 28, que há, em muitos casos, uma correspondência entre as 

informações reais e estimadas. 

É importante observar, no entanto, que os dados provenientes da detecção da íris aqui 

demonstrados não passaram por nenhum tipo de tratamento ou filtragem, e existem entre eles ruídos 

que causam as distorções percebidas nos gráficos. Tais ruídos podem ser originados principalmente 

por imperfeições no processo de rastreamento do olho, ou na aproximação da função de 

mapeamento das coordenadas. Kawato, Utsumi e Abe (2006) relatam ter conseguido resultados 

mais estáveis com a aplicação de uma média móvel em cerca de 15 frames. 
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Figura 27: Estimativa dos deslocamentos real e aproximado do objeto na tela, com base na 

posição detectada da íris: (a) eixo Y; e (b) eixo X. 
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4.4.2  Software 

Os procedimentos e operações até aqui demonstrados foram modelados e implementados em 

um programa, o gaze tracker. O Apêndice C deste trabalho descreve maiores detalhes sobre a 

construção deste software. 

Um aplicativo com interface gráfica foi criado para automatizar as tarefas de rastreamento 

ocular e rastreamento do olhar, e ainda servir como plataforma para a condução da avaliação dos 

Figura 28: Interpolação das coordenadas X e Y da íris, para estimativa da posição do olhar na tela: 

(a) eixo Y; e (b) eixo X. 
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métodos e técnicas propostos. A Figura 29 mostra a tela do aplicativo de testes, que reúne as 

funcionalidades descritas em uma única interface.  

 

4.5 AVALIAÇÃO 

Para avaliar o funcionamento do aplicativo de rastreamento ocular e do olhar, alguns 

experimentos foram conduzidos. Os experimentos consistiram em aplicar os softwares a uma 

sequência de vídeos gravados com diversos usuários, em um ambiente parcialmente controlado. O 

sistema faz a estimativa do olhar dos sujeitos na tela do computador através das coordenadas de 

seus olhos. As posições estimadas são comparadas às posições reais do objeto de referência na tela. 

Conforme descrito na Seção 4.1, os vídeos foram gravados enquanto os sujeitos 

acompanhavam o movimento de um objeto na tela, e para a obtenção de um referencial de 

comparação, a posição deste objeto foi registrada em relação a cada um dos frames do vídeo. Desta 

Figura 29: Aplicativo para condução dos experimentos. (a) lista dos vídeos a serem processados; (b) 

saída visual do eye tracker;  (c) saída visual do gaze tracker; (d) parâmetros de processamento; (e) 

região do olho; (f) resumo do gaze tracker. 
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forma, o experimento para avaliação do sistema consistirá em estimar a posição do objeto na tela a 

partir das informações obtidas da localização dos olhos.  

Como as referências de posição do objeto a cada frame foram previamente coletadas, será 

possível comparar a estimativa realizada pelo programa com a real localização do objeto, o que 

permitirá uma avaliação quantitativa do sistema. 

4.5.1  Avaliação do Eye Tracker 

Como forma de avaliar a eficiência do aplicativo de rastreamento ocular construído, o 

seguinte experimento foi realizado: Os vídeos gravados na etapa de coleta de dados foram 

submetidos ao processamento do software de rastreamento ocular, e o resultado deste 

processamento foi registrado na forma de imagens, nas quais a região do olho detectada pelo 

software é exibida, e marcadores indicam os pontos ou áreas em que as características relevantes 

(íris e cantos do olho) foram localizadas. Um total de 9.558 imagens foi gerado.  

Nos testes realizados, o processamento somente foi realizado em um olho, por dois motivos: 

a) considera-se que a informação de localização de um único olho seja suficiente para a estimativa 

do ponto de fixação do sujeito; e b) como o objetivo é criar um protótipo capaz de trabalhar em 

tempo real, a complexidade do processamento é reduzida. 

Como forma de avaliar o desempenho do rastreador ocular com base nas imagens geradas, 

um aplicativo web foi construído, no qual diversos avaliadores humanos podem visualizar a 

imagem processada pelo aplicativo, e informar seu parecer a respeito da localização de três 

aspectos: 1) canto direito do olho, 2) canto esquerdo do olho, e 3) íris. Em cada um dos três 

aspectos, os avaliadores puderam indicar três opções: 1) localização correta, 2) localização incorreta 

e 3) não-localização. A Figura 30 mostra alguns exemplos de imagens que foram processadas pelo 

eye tracker. 

O objetivo deste experimento foi mensurar o desempenho do eye tracker em sua tarefa. Uma 

vez que o resultado da localização das características do olho pode interferir diretamente na segunda 

etapa do processamento (a estimativa do olhar), esta mensuração foi de grande valia para a 

identificação de possíveis problemas, bem como o aprimoramento das técnicas. 



85 

 

 

 

O aplicativo para avaliação humana foi publicado na Internet no endereço http://vlgt.info. A 

Figura 31 mostra uma tela do aplicativo, onde os avaliadores informam se a íris e o canto dos olhos 

foram corretamente identificados pelo eye tracker. 

4.5.2  Avaliação do Gaze Tracker 

Para mensurar o desempenho do software gaze tracker, dois experimentos foram 

conduzidos. O primeiro deles visou medir o desempenho geral do software, e nele uma série de 

vídeos foi gravada utilizando o aplicativo Coletor previamente descrito. Ao mesmo tempo, o 

Coletor guardou também as coordenadas do objeto de referência na tela para cada um destes vídeos. 

O experimento consistiu em realizar o processamento de todos os vídeos coletados, utilizando o 

Figura 30: Olhos e cantos localizados pelo eye tracker 

Figura 31: Tela do aplicativo de avaliação do eye tracker. 

http://vlgt.info/
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software desenvolvido e, durante este procedimento, coletar diversas informações sobre o processo 

e seus resultados. A Figura 32 a seguir apresenta um diagrama do experimento. 

 

 

Uma estimativa do olhar bastante precisa pode ser bastante difícil de ser atingida, no 

entanto, para aplicações em estudo de usabilidade, a região da tela para a qual o usuário está 

olhando já pode ser considerada uma informação valiosa. Assim como em Torricelli et al. (2008), a 

tela foi dividida em quadrantes. Desta forma, quando a estimativa é realizada dentro do mesmo 

quadrante que a posição de referência, um acerto de quadrante é contabilizado. A Figura 33 

exemplifica estas situações. 

Como é a última etapa do processo, o gaze tracker acaba envolvendo todas as demais 

atividades: os vídeos foram primeiramente coletados, depois o eye tracker faz a localização do olho, 

e por fim o gaze tracker utiliza estes dados para realizar a calibragem e estimar o ponto de fixação 

do olhar em cada frame do vídeo. 

Os parâmetros considerados para medição foram: 

 Acertos de quadrante; 

 Distância entre coordenadas estimadas e de referência no eixo X; 

Figura 32: Experimento de avaliação do eye/gaze tracker. 
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 Distância entre coordenadas estimadas e de referência no eixo Y; 

 Distância euclidiana entre coordenadas; 

 Tempo de processamento de cada frame; 

No primeiro experimento, foi processado um total de 51 vídeos coletados com 18 sujeitos 

diferentes. Os vídeos possuem duração de 210 a 2044 quadros. Esta variação é causada pela 

diferente velocidade de captura das webcams utilizadas, e também pela diferente capacidade de 

processamento (codificação de vídeo) dos computadores utilizados na captura. Duas posições 

diferentes para a webcam foram utilizadas, acima e abaixo do monitor. Nas capturas em que a 

câmera se situa abaixo do monitor, foram gravados vídeos com 15 pessoas, e naquelas com a 

câmera acima do monitor, 3 pessoas participaram das gravações. 

Um segundo experimento, semelhante ao primeiro, foi conduzido com a finalidade de 

investigar a influência da distância do usuário nos resultados do gaze tracker. Neste experimento, 

22 vídeos foram capturados, sendo que em 11 deles o usuário foi posicionado a uma distância 

aproximada de 30cm, e nos outros vídeos o usuário estava a cerca de 60cm da tela. É importante 

ressaltar que esta distância não é exata, pois este projeto não prevê a utilização de nenhum apoio 

para restringir os movimentos do usuário. Neste experimento a câmera foi posicionada acima da 

tela do computador. 

Figura 33: Métricas de avaliação. (a) acerto de quadrante: quando o ponto estimado (círculo 

branco) se encontra no mesmo quadrante do ponto de referência (círculo transparente); (b) erro 

de quadrante: o ponto estimado se encontra em um quadrante diferente do ponto de referência; 

(c) distância entre referência e estimativa. 
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4.6 CONSIDERAÇÕES 

Neste capítulo, a condução do trabalho de desenvolvimento dos aplicativos de eye/gaze 

tracking foi descrita, buscando propiciar uma visão abrangente sobre o modo como os programas e 

os experimentos de avaliação foram concebidos e construídos. 

Durante o desenvolvimento dos programas, alguns aspectos práticos foram bastante 

relevantes. Um dos aspectos práticos positivos foi a utilização da biblioteca de Visão 

Computacional OpenCV, que se mostrou bastante completa, útil e muito bem documentada, que, se 

não completamente, reduziu muito a necessidade de se criar implementações ad-hoc para rotinas 

genéricas de Processamento de Imagem.  

Por outro lado, algumas dificuldades também de ordem prática demandaram a dedicação de 

uma grande parcela de tempo para sua resolução, ainda que de forma não definitiva. Nestas 

dificuldades destacam-se principalmente o tratamento de diferenças na iluminação ambiente, e da 

auto calibragem da webcam utilizada. Apesar de soluções definitivas para estas questões ainda não 

terem sido encontradas, algumas formas de se atenuar seus efeitos sobre o funcionamento do 

sistema foram criadas. 

Um aspecto que se mostrou de grande valia para orientar o desenvolvimento do gaze tracker 

foi a avaliação da etapa de localização ocular. Os resultados obtidos na avaliação humana foram 

importantes ainda durante a fase de desenvolvimento do aplicativo, pois mostraram deficiências na 

localização dos cantos dos olhos, que puderam ser adequadas de maneira a não prejudicar o 

funcionamento do gaze tracker.  

Com relação à estimativa do olhar, a mensuração dos resultados é um pouco mais complexa. 

Dada a imprecisão do processamento de imagens de baixa resolução, não é coerente que se pretenda 

atingir a estimativa do olhar com extrema precisão: na maioria dos quadros dos vídeos analisados a 

estimativa não coincidiu exatamente com o objeto de referência. Entretanto, este fato não determina 

o fracasso do experimento, pois o que se está tentando atingir é justamente uma aproximação. A 

dificuldade que surge então é definir métricas para avaliação que sejam tolerantes a falhas, e 

consequentemente definir quais os níveis de tolerância aceitáveis para uma aplicação deste tipo. 

O presente trabalho não visa construir um gaze tracker com uma finalidade específica, mas 

que possa vir a ser utilizado em estudos de usabilidade. Alguns parâmetros foram então definidos 
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para a tolerância a erros do programa, mas com o único intento de avaliar o software construído. 

Critérios, métricas e metodologias ad-hoc deverão ser definidas, se for necessário avaliar o 

desempenho do gaze tracker em situações específicas. Um dos critérios adotados, também utilizado 

por Torricelli et al. (2008), foi a divisão da tela do computador em quadrantes, considerando-se que 

a estimativa é correta quando esta se situar dentro do mesmo quadrante que o objeto de referência.  

A utilização do critério de acertos por quadrante não é, entretanto, suficiente. Em muitas 

situações, o erro da estimativa foi muito pequeno, porém acabou resultado em um erro de 

quadrante, pois a divisão dos quadrantes é discreta. Por este motivo, também foi definido como 

critério de mensuração a distância entre o ponto estimado e a localização do objeto de referência. 

Desta forma, é possível ter uma noção da eficiência do gaze tracker, com a medida do seu erro em 

relação ao tamanho total da tela.  

No contexto deste projeto não se utilizou, durante a realização do desenvolvimento do 

software ou dos experimentos, nenhum tipo de apoio para imobilizar a cabeça do usuário, porém 

não se pretende criar um sistema capaz de lidar com movimento livre da cabeça, como em Valenti, 

Sebe e Gevers (2012). O que se deseja obter é um sistema capaz de fazer a estimativa do olhar, que 

não utilize apoio para a cabeça, mas no qual o usuário intencionalmente evita tal movimento. Como 

a proposta objetiva a futura aplicação em estudos de usabilidade de interface, entende-se como 

aceitável o esforço dos sujeitos em evitar o movimento da cabeça, em face à utilização de sistemas 

mais caros ou invasivos.  

A baixa resolução das imagens de entrada demonstrou exercer algumas influências na 

estimativa do olhar como, por exemplo, o aparecimento de um padrão de espaçamento na dispersão 

dos pontos de estimativa do olhar. Este efeito pode ser acentuado quando o usuário é posicionado 

mais distante da câmera, diminuindo assim a resolução e a precisão na localização de suas 

características faciais. Assim, um experimento adicional foi executado, visando poder compreender 

os efeitos deste distanciamento do usuário da câmera para o gaze tracker. 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados obtidos com a construção dos 

programas e experimentos realizados para sua avaliação.  
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5  RESULTADOS 

Esta seção apresenta os resultados obtidos na execução dos experimentos de avaliação dos 

programas que foram criados. Durante a exposição destes resultados, algumas explanações e 

considerações são feitas. 

5.1 EYE TRACKER 

Na avaliação do eye tracker, uma amostra aleatória de 793 imagens processadas foi avaliada 

por diferentes pessoas, fazendo uso do aplicativo de avaliação descrito anteriormente. Das imagens 

avaliadas, 84% das imagens tiveram a íris corretamente identificada pelo eye tracker, 52% tiveram 

o canto esquerdo do olho corretamente localizado, e 60% tiveram o canto direito do olho apontado 

com precisão pelo eye tracker. É possível observar os resultados da avaliação humana na Figura 34. 

 

Com os resultados obtidos, é possível considerar que o método para detecção da íris 

apresenta uma taxa de localização bastante satisfatória. Por outro lado, a detecção dos cantos ficou 

abaixo de 60% de sucesso. Este fato evidencia uma maior dificuldade encontrada na detecção dos 

cantos dos olhos.  Tratar diversos aspectos dos cantos dos olhos se mostrou uma tarefa desafiadora: 

diferentes formatos e tamanhos de olhos, sombras e variações na iluminação podem ter sido os 

causadores de um menor desempenho na detecção dos cantos dos olhos. 

Apesar do bom resultado apresentado pelo algoritmo de detecção da íris, o mesmo nível de 

precisão não pôde ser alcançado pelo algoritmo de detecção dos cantos dos olhos. Este fato pode ter 

Figura 34: Resultados da avaliação humana. 
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sido causado por diversos fatores: i) baixa resolução das imagens; ii) tamanho e contraste menores 

dos cantos dos olhos, com relação à íris; iii) variações de iluminação como intensidade e direção. 

Tais problemas apresentaram uma maior complexidade durante a fase de desenvolvimento dos 

programas, e os resultados da avaliação deixam evidente a necessidade de aperfeiçoamento. 

A despeito do fato de os resultados da detecção dos cantos não terem alcançado um 

indicador satisfatório, a contribuição da avaliação foi de grande importância para o 

desenvolvimento do próximo estágio de processamento, o gaze tracker. A posição do canto do olho 

seria utilizada como referencial fixo para determinar o deslocamento da íris, mas como esta 

informação teria uma acurácia baixa (em torno de 60%), o resultado da estimativa poderia ser 

comprometido.  

A Figura 35 (a) mostra uma situação em que, devido à imprecisão na localização do canto 

do olho, a medida de deslocamento da íris sofre uma alteração errônea. Ao se utilizar como 

referencial fixo o canto da janela do olho – Figura 35 (b) – a medida de deslocamento da íris é mais 

estável. 

 

Assim, o gaze tracker foi readequado para não utilizar o canto do olho como referencial fixo 

para o deslocamento da íris, e sim o canto da janela onde o olho foi detectado. Esta alteração 

proporcionou uma medida mais confiável do deslocamento da íris, contribuindo assim para um 

melhor desempenho do gaze tracker. 

Figura 35: Medida de deslocamento da íris: (a) canto do olho como 

referencial fixo; (b) canto da janela como referencial fixo. 
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O tempo gasto no procedimento de detecção do olho também foi um parâmetro medido 

neste experimento. O tempo médio gasto para realizar a detecção do olho em cada frame dos vídeos 

ficou entre 24 mil e 31 mil microssegundos. Estes resultados podem ser visualizados na Figura 36. 

 

5.2 GAZE TRACKER 

Como já mencionado anteriormente, para a avaliação do gaze tracker foram capturados 51 

vídeos, com diferentes sujeitos, condições e durações. Durante a captura dos vídeos, os sujeitos 

acompanhavam o movimento de um objeto de referência na tela, sendo assim possível realizar uma 

medição da acurácia da estimativa do olhar. 

De acordo com os critérios definidos anteriormente, um dos aspectos da avaliação foi o 

acerto de quadrantes. Em cada quadro do vídeo a estimativa do olhar foi realizada, e o acerto foi 

contabilizado quando esta se situa dentro do mesmo quadrante da tela que o objeto de referência. A 

média de desempenho geral ficou em 63,10%, com um desvio padrão de 10,74%. A Figura 38 (a) 

mostra um gráfico que representa o desempenho geral do gaze tracker neste aspecto. O menor 

índice de acertos foi de 41,54%, enquanto o maior índice foi de 85,17% dos frames. Em algumas 

análises apresentadas a seguir é possível constatar alguns dos fatores que podem ter ocasionado esta 

variação de desempenho. 

Figura 36: Tempo médio por frame do processamento na fase de rastreamento ocular. 
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Ainda considerando o panorama geral da amostra de vídeos, o outro parâmetro a ser 

mensurado foi o erro médio. Para calcular o erro médio, utilizou-se a distância euclidiana (em 

pixels) do ponto estimado do olhar até o objeto de referência. Para fazer uso de uma medida 

proporcional, utilizou-se como referência a diagonal da tela, que representa a maior distância 

euclidiana possível dentro daquelas dimensões. Assim, calculou-se o percentual de erro médio em 

cada vídeo, que pode ser visualizado na Figura 38 (b). O mínimo percentual de erro médio foi de 

7,95% (aproximadamente 127 pixels), e o máximo foi de 24,78% (aproximadamente 398 pixels). A 

média das taxas de erros ficou em 15,70%, com um desvio padrão de 3,75%. 

 

 

Em uma análise um pouco mais detalhada, considerando individualmente o erro nos eixos X 

e Y, é possível observar alguns fatos interessantes: i) o erro médio no eixo X foi maior do que o 

erro médio no eixo Y em apenas 5 dos 51 vídeos; e ii) enquanto a média de erro no eixo X foi de 

11,33%, a mesma média para o eixo Y ficou em 19,75%. Estes dados podem ser observados na 

Figura 39, que apresenta um gráfico do erro médio por eixo em cada vídeo processado. Os valores 

de erro médio em pixels foram convertidos para percentuais, pois é necessário levar em 

consideração que a largura da tela é maior que a altura. No geral, o erro médio da estimativa de 

olhar foi de 252,7 pixels, ou 4° (ver seção 5.2.1 sobre conversão de métricas). 

Figura 38: (a) Desempenho geral em percentual de acertos de quadrante; (b) Erro médio 

percentual do gaze tracker. 
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Um aspecto que foi levado em consideração durante o experimento, e pode ter alguma 

influência sobre os resultados do gaze tracker é a posição da câmera durante a captura dos vídeos. 

As duas posições utilizadas na coleta dos vídeos foram acima e abaixo da tela do computador. O 

desempenho do gaze tracker foi, em geral, melhor nos vídeos gravados com a câmera acima da tela. 

A média de acertos por quadrante para os vídeos com a câmera acima da tela foi de 68,26%, com 

um desvio padrão de 11,28%, enquanto para os vídeos com a câmera abaixo da tela foi de 58,87%, 

com um desvio padrão de 7,85%. Como seria de se esperar, o erro médio para vídeos com a câmera 

abaixo também foi menor em comparação com a câmera acima da tela. A Tabela 3 mostra um 

comparativo destes indicadores gerais.  

Tabela 3: Acertos e erro médio para diferentes posições 

da câmera. 

Posição da 

Câmera 

Acertos de 

quadrante (%) 

Erro médio  

(%) 

Média Desvio Média Desvio 

Acima 68,26 11,28 13,60 3,29 

Abaixo 58,87 7,85 17,43 3,11 

A Figura 40 contém um gráfico dos resultados de cada vídeo, discriminados pela posição da 

câmera. É possível perceber neste gráfico que os resultados dos vídeos feitos com a câmera acima 

da tela foram ligeiramente melhores do que os vídeos feitos com a câmera abaixo. O erro médio 

geral dos vídeos gravados a 30cm foi de 220,6 pixels (2,6°), e para os vídeos gravados a 60cm foi 

Figura 39: Percentual de erro médio por eixo. 
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de 268,77 pixels (6,37°). 

 

Assim como na avaliação do Eye Tracker, o tempo de processamento para realizar a 

estimativa do olhar também foi medido. O tempo médio de processamento da estimativa do olhar 

em cada frame ficou entre 1 e 3 microssegundos, como apresentado na Figura 41. Este tempo não 

inclui o procedimento de calibragem necessário para a estimativa. Como o procedimento de 

calibragem é realizado para todo o vídeo antes da estimativa, este não foi considerado como um 

 

Figura 40: Acertos de quadrante discriminados pela posição da câmera durante a captura. 

Figura 41: Tempo médio de processamento para gerar a estimativa do olhar em cada frame. 
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fator determinante na capacidade do aplicativo gerar a estimativa em tempo real. 

O segundo experimento realizado buscou compreender o efeito que a distância do usuário no 

vídeo exerce sobre o desempenho da estimativa do olhar. O gráfico com os resultados para o 

critério de percentual de acertos de quadrante pode ser visto na Figura 42. Neste gráfico, é possível 

verificar que a média de acertos de quadrante nos vídeos gravados a uma distância de 30cm 

(69,15%) foi claramente superior à mesma média para os vídeos gravados a 60cm (62,08%).  

       

Outro critério de comparação utilizado foi o erro médio da estimativa, calculado 

separadamente para os eixos X e Y. Inicialmente, assim como nos resultados do primeiro 

experimento, percebe-se um maior erro médio no eixo Y, que pode ser visualizado na Figura 43. 

Uma análise mais detalhada acaba por revelar índices de erro muito próximos no eixo X, com 

10,85% para a distância de 30cm, e 11,24% para os vídeos capturados a 60cm. Por outro lado, o 

erro médio no eixo Y é nitidamente superior para os vídeos gravados a 60cm (24,68%), em 

comparação com os vídeos gravados a 30cm (16,7%). 

Além dos critérios já utilizados no primeiro experimento, o percentual de acerto de 

quadrantes e o erro médio da estimativa, uma terceira comparação foi realizada, e permitiu que 

outro aspecto relacionado à distância do usuário fosse revelado. Com o objetivo de realizar uma 

comparação de resultados da estimativa, dois mapas de dispersão foram criados para os dois vídeos 

Figura 42: Comparação do acerto de quadrantes com diferentes distâncias da 

câmera. 



97 

 

que tiveram melhor desempenho, um gravado a 30cm (Figura 44a), e outro gravado a 60cm (Figura 

44b). 

 

 

Os mapas de dispersão mostram em azul a posição do objeto de referência na tela, e em 

laranja a posição estimada para o olhar. É importante ressaltar que para a construção destes mapas, 

foram utilizadas as estimativas brutas, sem uma etapa de suavização do movimento. 

A princípio, o que chama a atenção são os intervalos regulares horizontais e verticais nos 

pontos estimados. Este curioso padrão de dispersão pode ser explicado pela diferença de escala 

entre a imagem de baixa resolução do olho (entrada), e a tela de alta resolução do computador na 

qual é gerada a estimativa (saída): enquanto na imagem de entrada, a variação da íris é de 

aproximadamente 40x40 pixels, a imagem de saída, na qual é gerada a estimativa possui uma 

resolução acima de 1024x768. Isto significa que para um deslocamento de um pixel na entrada, o 

deslocamento gerado na estimativa é de pelo menos 25 pixels. 

No entanto, mesmo que não se levem em conta os intervalos regulares causados pela 

diferença de resolução, a distribuição dos valores estimados no gráfico do vídeo gravado a 60cm 

não é tão boa quanto para o vídeo gravado a 30cm, não chegando nem mesmo a cobrir a área de 

dispersão do objeto de referência. Essa deficiência, que pode também ser percebida no erro médio 

do eixo Y, pode ser devida a dois fatores: i) a tela está mais distante, portanto o movimento angular 

do olho é menor; ii) em uma imagem de baixa resolução, o aumento da distância da câmera faz a 

resolução do olho cair significativamente.  

Figura 43: Comparação entre o erro médio nos eixos X e Y, para diferentes distâncias da 

câmera. 
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Figura 44: Mapas de dispersão para estimativas geradas a 30 e 60cm. 
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5.2.1  Conversão de métricas 

Apesar de as medidas mais óbvias para determinar o grau de correspondência entre dois 

pontos projetados em uma tela de computador serem a sua distância em pixels ou o percentual em 

relação ao tamanho da tela que esta distância representa, diversos trabalhos no campo do 

rastreamento ocular utilizam a mensuração através de graus angulares. Esta métrica é capaz de 

representar a precisão do sistema em termos comparáveis ao alcance do campo visual humano. 

Outra vantagem desta representação é o fato de ela não estar relacionada à distância do objeto 

observado. A Figura 45 mostra uma representação do campo visual humano em graus, de acordo 

com Mayer (2012).  

 

Assim, de modo a poder comparar os resultados obtidos pelo trabalho, foi necessária uma 

conversão, realizada pelo seguinte cálculo:  

 O tamanho da diagonal da tela em pixels foi calculado pela fórmula da distância 

euclidiana:    (   )  √(     )  (     ) , onde p é uma extremidade da 

tela e q é a extremidade oposta; 

 Com base nesta medida em pixels e no tamanho da tela em centímetros, foi calculado 

o número médio de pixels por centímetro na tela:     
   

 
, onde dpx é a medida 

diagonal da tela em pixels, e t a mesma medida em centímetros; 

Figura 45: Representação do alcance do campo visual humano em graus. 

Fonte: Adaptado de Mayer (2012). 
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 Estimando-se uma distância média entre o usuário e a tela de 40 centímetros (ver 

Figura 46), calcula-se uma circunferência imaginária usando esta medida como raio: 

     , onde r é a distância entre o usuário e a tela; 

 Com a circunferência C, é possível calcular o correspondente em centímetros por 

grau:   
 

   
 ; 

 Finalmente, é possível calcular o erro médio em graus com a seguinte fórmula: 

    (
   

   
). 

A Figura 46 abaixo mostra uma representação esquemática das medidas utilizadas como 

base para a conversão. As comparações com trabalhos similares serão apresentadas na próxima 

seção. 

 

 

Figura 46: Modelo e medidas utilizadas na conversão do erro 

médio em pixels para graus. 
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5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação de desempenho do trabalho proposto foi realizada em duas etapas, a avaliação 

do eye tracker, e a avaliação do gaze tracker. A avaliação do eye tracker foi conduzida antes do 

desenvolvimento do gaze tracker, para que seus resultados pudessem fornecer insumos para a 

construção do gaze tracker. 

Os resultados da avaliação do eye tracker evidenciaram ajustes que tiveram que ser feitos no 

programa de rastreamento ocular. Os resultados parciais do experimento de avaliação humana da 

detecção da íris são razoáveis, porém estes métodos podem e devem ser melhorados. Um dos 

maiores problemas está em lidar com diferentes tipos de iluminação. Apesar de não ser uma tarefa 

difícil ajustar os níveis de sensibilidade do aplicativo à iluminação, a dificuldade está em permitir 

que o programa trabalhe com diversos tipos de ambiente e iluminação. A precisão da detecção da 

íris foi considerada satisfatória, mas o mesmo não ocorreu com a detecção dos cantos dos olhos. 

Com resultados abaixo de 60% de acerto, a detecção dos cantos não conseguiria fornecer 

informações confiáveis de um referencial fixo no rosto no sujeito para o gaze tracker. 

Este resultado abaixo do esperado no desempenho do eye tracker resultou em uma mudança 

na estratégia de construção do gaze tracker, que foi descrita na Seção 5.1. Apesar de não ser uma 

característica fixa no rosto do sujeito, o canto da janela do olho forneceu um referencial fixo mais 

constante do que os cantos dos olhos detectados pelo eye tracker, e portanto, mais confiável para ser 

utilizado pelo gaze tracker. 

Além disso, no experimento inicial para validar o método de mapeamento do olhar descrito 

na Seção 4.3.1, pôde-se observar que o ajustamento de função obtido para o eixo Y não foi tão bom 

quanto para o eixo X (Figura 27a). Isto pode ser explicado pelos fatos de que: i) o movimento dos 

olhos é menor no eixo vertical do que no horizontal, e ii) o tamanho da tela também é menor no 

eixo vertical do que no horizontal. Considerando estes fatos, tem-se assim uma menor variação dos 

dados de entrada, o que implica em uma aproximação menos precisa.  

O gráfico de comparação entre os dados estimados pelo método dos mínimos quadrados e os 

dados reais do objeto na tela (Figura 28), apesar de mostrar divergências entre os valores estimados 

e reais, também demonstra muitos pontos onde há correspondência (ou pelo menos aproximação) de 

valores. 
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Esta diferença na função de ajuste da curva justifica o maior erro médio obtido no eixo Y 

durante a avaliação do gaze tracker, que é bastante evidente na Figura 39. Por outro lado, dois 

fatores podem oferecer possibilidades de melhoria nesta estimativa: o aumento da precisão no 

processo de detecção dos olhos e o aumento no grau do polinomial de ajustamento de função.  

Outro aspecto relevante que pode ser observado é a diferença nos resultados do gaze tracker, 

quando se alterna a posição da câmera entre acima e abaixo da tela. Os melhores resultados foram 

obtidos pelos vídeos gravados com a câmera acima da tela, atingindo um erro médio aproximado de 

13%, em comparação com 17% com a câmera abaixo da tela. Esta diferença indica uma 

necessidade a ser futuramente considerada. 

Além disso, a Tabela 4 foi elaborada, visando realizar uma comparação dos resultados com 

alguns outros trabalhos similares. Boa parte dos trabalhos relacionados estima o seu erro médio em 

graus angulares, pois esta medida não faz referência à distância do objeto da estimativa do olhar. 

Desta forma, o erro médio deste trabalho foi calculado, estimando uma distância média do usuário 

em torno de 40cm da tela. Nesta comparação, percebe-se que o erro médio está próximo do atingido 

por outros trabalhos, tendo ficado abaixo do resultado de Yamazoe et al. (2008), porém ainda acima 

do resultado de Ohtera, Horiuchi e Tominaga (2007), Torricelli et al. (2008), Villanueva e Cabeza 

(2008). Convém mencionar que destes trabalhos, aqueles que obtiveram erro médio mais baixo 

possuem diferenças significativas com relação ao presente, como a utilização de um apoio para a 

cabeça ou ainda iluminação infravermelha. 

Um resultado positivo deste comparativo foi o tempo de processamento de cada frame, o 

qual ficou bastante abaixo dos resultados obtidos por Ohtera, Horiuchi e Tominaga (2007) e 

também por Yamazoe et al. (2008). Enquanto estes trabalhos obtiveram um tempo médio de 

processamento entre 100 e 690 milissegundos por frame, o presente trabalho alcançou a média de 

20 milissegundos por frame. Por outro lado, no percentual de acerto de quadrantes, o presente 

trabalho ficou aquém do resultado obtido por Torricelli et al. (2008). Tal diferença também é 

encontrada no erro médio, em comparação com o mesmo trabalho. 
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Tabela 4: Comparativo de resultados com alguns trabalhos semelhantes 

Trabalho Acerto  
Quadrantes (%) 

Erro médio (Graus) Tempo 
(ms) 

Observação 

Horizontal Vertical 

Ohtera, Horiuchi, e 
Tominaga, 2007 

- 0,92° 2,09° 690 Cabeça fixa por um apoio. 

Torricelli et al., 2008 94,7 1,4° 2,9° - Estimativa por Rede Neural. 

Villanueva e 
Cabeza, 2008 

- 0,94° – 0,95° - 
Utiliza iluminação especial 

(infravermelho). 

Yamazoe et al., 
2008 

- 5,3° 7,7° 100 

A tela de referência está em 
um painel em uma parede, e 

não na tela de um 
computador. 

Valenti, Sebe, 
Gevers, 2012 

- 2° – 5° - 
Utiliza posição olhos e 

posição da cabeça para 
realizar a estimativa. 

Este trabalho - 
Câmera acima da 

tela 
68,26 2,36° 4,38° 20 

 

Este trabalho - 
Câmera abaixo da 

tela 
58,87 3,26° 5,79° 20 

 

O segundo experimento, independente do primeiro, buscou avaliar a influência que a 

distância do usuário pode exercer sobre os resultados do gaze tracking. A primeira observação 

realizada foi a clara diferença entre o erro médio da estimativa nos eixos X e Y, onde o erro médio 

do eixo vertical ficou acima do horizontal (Figura 43), assim como no primeiro experimento (Figura 

39), e também em outros trabalhos relacionados (Tabela 4). Há que se ressaltar, no entanto, que a 

diferença foi muito mais acentuada nos vídeos gravados com o sujeito a uma distância de 60cm do 

que naqueles com o sujeito a 30cm da tela. 

Neste segundo experimento, a análise de um gráfico de dispersão da estimativa acabou por 

evidenciar uma dispersão menos eficiente da estimativa com o usuário a 60cm de distância. Na 

estimativa gerada para os vídeos em que o usuário se situa a 30cm de distância, a distribuição dos 

pontos de estimativa ocupa toda a tela, enquanto na estimativa para os vídeos gravados a 60cm, 

algumas regiões da tela ficaram de fora, como pode ser claramente visualizado na Figura 44. 

Outro aspecto curioso foi evidenciado pela análise de dispersão: um padrão regular de 

espaçamento entre os pontos estimados pode ser percebido nos gráficos. Este efeito pode ser 

explicado pela grande diferença na resolução entre a imagem de entrada (o olho do usuário), e a 

imagem de saída (a tela do computador). Enquanto a imagem de entrada tem um tamanho 
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aproximado inferior a 150x150 pixels, o gráfico de saída, com as coordenadas estimadas do olhar 

tem resolução igual à da tela do computador utilizado, com, por exemplo, 1366x768 pixels. Como a 

estimativa do olhar é realizada através de uma função de mapeamento do movimento do olho, 

pequenos movimentos na imagem de entrada acabam sendo mapeados para intervalos muito 

maiores no gráfico de saída. 

  



105 

 

6  CONCLUSÕES 

O número de técnicas e protótipos já desenvolvido para tentar lidar com o problema do 

rastreamento do olhar é grande. Muitos destes foram bem sucedidos, a ponto de se tornarem 

ferramentas comerciais. No entanto, as melhores soluções estão geralmente atreladas a um alto 

custo de equipamentos e condições especiais de utilização que impedem a utilização destes recursos 

em larga escala, como por exemplo, a utilização pelo público geral, ou a condução de pesquisas e 

experimentos com grande quantidade de pessoas envolvidas. As possibilidades de aplicação de um 

sistema de gaze tracking baseado em equipamentos simples e de baixo custo são as mais diversas.  

A revisão sistemática dos trabalhos relacionados realizada neste projeto foi de extrema 

importância para a identificação das principais tendências, métodos e técnicas utilizados na área. 

Muitas das técnicas utilizadas no desenvolvimento deste trabalho foram selecionadas com base nos 

resultados (favoráveis ou não) por elas apresentados nestas pesquisas. O estudo dos trabalhos 

relacionados foi muito importante no sentido de auxiliar na estruturação do projeto, separando e 

ordenando as principais tarefas em etapas. Outro ponto considerado como positivo foi a 

identificação de trabalhos com grande semelhança a este projeto, o que reforça a necessidade, 

importância e o correto norteamento do trabalho. 

No desenvolvimento do software deste projeto, alguns problemas foram encontrados, e 

tiveram que ser resolvidos ou contornados de alguma forma. Uma das primeiras dificuldades foi a 

sensibilidade do sistema a variações na intensidade e posição da iluminação, agravado pela baixa 

resolução da imagem. A sequência de etapas de processamento inicial das imagens teve que ser 

ajustada de forma a poder minimizar estes efeitos, e permitir uma melhor detecção do olho. Existem 

diversas técnicas mais avançadas para atenuação dos efeitos de iluminação e sombra nas imagens, e 

a utilização futura de tais técnicas poderá resultar na melhoria significativa do algoritmo de 

detecção da íris. 

A dificuldade com maiores consequências, no entanto, foi em se conseguir resultados 

confiáveis para a detecção dos cantos dos olhos. A baixa resolução das imagens, aliada à 

sensibilidade a fatores de iluminação e sombra, bem como as características de baixo contraste da 

região do canto do olho, acabaram conduzindo a um resultado não satisfatório na sua detecção, 

abaixo de 60% dos casos. Com esta baixa taxa de acerto na detecção, a construção do gaze tracker 
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precisou ser modificada de acordo com o descrito na seção 5.1, descartando assim a utilização dos 

cantos do olho como referenciais fixos para o movimento da íris. 

No que diz respeito aos resultados obtidos, a comparação dos resultados com outros 

trabalhos similares mostrou que o sistema construído no presente trabalho atingiu um nível de 

precisão próximo aos destes trabalhos, porém com o diferencial de fazer uso de imagens de baixa 

resolução e técnicas relativamente simples de processamento de imagem. Os trabalhos relacionados 

mais semelhantes, Torricelli et al. (2008) e Valenti, Sebe e Gevers (2012) obtiveram erros médios 

variando de 1,4 a 5 graus na estimativa, enquanto que este trabalho obteve um erro médio de 2,36 a 

5,79 graus. Desse ponto de vista, considera-se que a Hipótese 1 proposta por este trabalho foi 

confirmada. 

Outro aspecto positivo mostrado pelos resultados da avaliação foi o tempo de processamento 

de cada frame de vídeo. O tempo médio de processamento de cada quadro de vídeo obtido pelo 

presente trabalho ficou bastante abaixo dos tempos de trabalhos similares, em torno de 20 

milissegundos, enquanto o melhor dos trabalhos relacionados é de 100 milissegundos. Este 

resultado pode ser considerado como positivo, pois considerando que a maioria dos sistemas de 

vídeo utiliza taxas de até 30 quadros por segundo (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION 

UNION, 1998), com o tempo de processamento atingido, de 20ms, é possível processar até 50 

quadros por segundo, confirmando assim a Hipótese 2 proposta no início deste trabalho. 

Desta forma, considera-se que o presente trabalho conseguiu assim atingir plenamente seus 

objetivos, tanto geral quanto específicos, com a construção de um modelo computacional e 

demonstração de sua viabilidade para uso na área de Interação Humano Computador.  

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

Diante do atingimento dos objetivos e também da confirmação de ambas as hipóteses de 

pesquisa, restam algumas considerações a respeito dos resultados atingidos e sobre a continuidade 

da pesquisa. A partir da análise individual de resultados da estimativa para cada um dos vídeos, 

depreende-se a necessidade de alguns aprimoramentos, a fim de aumentar a qualidade e 

confiabilidade do sistema:  

 Melhoria na tolerância do sistema a variações de iluminação e sombra; 
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 Melhoria na localização dos cantos dos olhos, de modo a utilizar um referencial fixo 

no rosto do sujeito para cálculo do movimento da íris; 

 Utilizar informações dos dois olhos para realizar uma estimativa mais precisa e 

estável. 

Da mesma forma, sugere-se a realização de experimentos adicionais para dar continuidade à 

pesquisa e consolidar o sistema proposto como uma plataforma confiável para realização de gaze 

tracking: 

 Utilização de uma amostra mais representativa de sujeitos; 

 Utilização de diferentes padrões de movimentação dos olhos; 

 Mensurar resultados com diferentes posições e distâncias da tela e da câmera; 

 Mensurar resultados com diferentes condições de iluminação; 

Como mencionado anteriormente na seção 4.1, apesar da intenção de se abranger um 

número representativo de pessoas nos experimentos, as limitações financeiras e de tempo 

impediram a realização de experimentos conclusivos neste sentido. Da mesma forma, os 

experimentos não puderam ser abrangentes a ponto de esclarecer definitivamente questões como a 

influência da posição da tela sobre a eficácia do sistema. Devido a estas restrições, justifica-se 

assim como necessária a continuidade da pesquisa, com a condução de trabalhos que sejam mais 

abrangentes nos aspectos aqui apontados. 

 

 

 

 



108 

 

REFERÊNCIAS 

ARIFIN, A.Z.; ASANO, A. Image segmentation by histogram thresholding using hierarchical 

cluster analysis. Pattern Recognition Letters 27, 1515-1521. Elsevier, 2006. 

BALLARD, D. H.; BROWN, C. M.; Computer Vision. New Jersey: Prentice-Hall, 1982. 

BIANCHINI, M., SARTI, L. An eye detection system based on neural autoassociators. Artificial 

Neural Networks in Pattern Recognition (Vol. 4087, pp. 244-252). Springer Berlin / Heidelberg, 

2006. 

BOULAY, G. Eye Pose Tracking & Gaze Estimation. Technical Report. Institut National des 

Sciences Appliquées de Lyon, 2008. 

BRADSKI, G.; KAEHLER, A. Learning OpenCV. Sebastopol, CA: O´Reilly, 2008. 

BURGER, W. e BURGE, M. Digital image processing: an algorithmic introduction using Java. 

Springer, 2008. 

CHEN, Y., ADJOUADI, M., HAN, C., WANG, J., BARRETO, A., RISHE, N., ANDRIAN, J. A 

highly accurate and computationally efficient approach for unconstrained iris segmentation. Image 

and Vision Computing, 28(2), 261-269. Elsevier, 2010. 

CRISAFULLI, G., IANNIZZOTTO, G., LA ROSA, F. Two competitive solutions to the problem of 

remote eye tracking. In: 2009 2nd Conference on Human System Interactions. Proceedings of the 

2nd Conference on Human System Interactions, 356-362. IEEE. 2009. 

CUNHA, M. C. C. Métodos Numéricos. 2ª edição. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2000. 

DAUNYS, G.; RAMANAUSKAS, N. Nonlinear Mapping of Pupil Centre Coordinates from Image 

Sensor to Screen for Gaze Control Systems. In: 11th International Conference on Computers 

Helping People with Special Needs. July 9-11, 2008, University of Linz, Austria. Proceedings of 

the ICCHP 2006, 962-965. 2006. 

DE SANTIS, A., IACOVIELLO, D. Robust real time eye tracking for computer interface for 

disabled people. Computer methods and programs in biomedicine, 96(1), 1-11. 2009. 

DOBEŠ, M., MARTINEK J., SKOUPIL D., DOBEŠOVA Z., POSPÍŠIL. J. Human eye 

localization using the modified Hough transform. Optik 117, 468-473. 2006. 

DONG, W.; SUN, Z.; TAN, T.; WEI, Z. Quality-based dynamic threshold for iris matching. In: 

2009 IEEE International Conference on Image Processing, Cairo, Egypt. November 7-10, 2009. 

Proceedings of the 2009 16th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 

1949-1952. IEEE, 2009. 

DUCHOWSKI, A. T.; Eye Tracking Methodology: theory and practice. 2
nd

 Edition. Springer-

Verlag, 2007. 



109 

 

ESTAPÉ, Octavi. Shape Descriptors for Tabletops. 2011. Disponível em 

http://www.activovision.com/octavi/doku.php?id=shape_descriptors_for_tabletops. Acesso em 

03/08/2012. 

FERNANDES JUNIOR, V., MARENGONI, M. Detecção e rastreamento de olhos para 

implementação de uma interface humano-computador. In: V Workshop de Visão Computacional, 

2009. Anais do V Workshop de Visão Computacional, Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

São Paulo, 2009. 

FORSYTH, D. A.; PONCE, J. Computer Vision: a modern approach. New Jersey: Prentice Hall, 

2003. 

FUHRT, B. Encyclopedia of Multimedia. 2
nd

 Edition. Springer, 2008. 

HENNESSEY, C.; NOUREDDIN, B.; LAWRENCE, P. A Single Camera Eye-Gaze Tracking 

System with Free Head Motion. In: Eye Tracking Research and Application Symposium 2006. 

Proceedings of the Eye Tracking Research and Application Symposium. 2006. 87-94. 

HORNOF, A., CAVENDER, A.; HOSELTON, R. EyeDraw: A System for Drawing Pictures with 

the Eyes. In: Conference on Human Factors in Computing Systems. Proceedings of the CHI ’04 

extended abstracts on Human factors in computing systems. Viena, Austria: 2004. 1251-1254. 

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. Recommendation ITU-R BT.470-6*: 

Conventional Television Systems. 1998. Disponível em http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-

r/rec/bt/R-REC-BT.470-6-199811-S!!PDF-E.pdf. Acessado em 03/04/2013. 

JAIN, R.; KASTURI, R.; SCHUNCK, B. G. Machine Vision; McGraw-Hill, 1995. 

JÄHNE, B., Digital Image Processing. Springer, 2005. 

KANG, J. J.; EIZENMAN, M.; GUESTRIN, E. D.; EIZENMAN, E. Investigation of the cross-

ratios method for point-of-gaze estimation. IEEE transactions on bio-medical engineering, 2293-

302. IEEE, 2008. 

KASHIMA, H., HONGO, H., KATO, K., YAMAMOTO, K. An Iris Detection Method Using the 

Hough Transform and Its Evaluation for Facial and Eye Movement. In: Asian Conference on 

Computer Vision, Proceedings of the ACCV2002, (January), 1-6. 2002. 

KAWATO, S., UTSUMI, A., & ABE, S. Gaze Direction Estimation with a Single Camera Based on 

Four Reference Points and Three Calibration Images. In: 7th Asian Conference on Computer Vision 

Proceedings.  Proceedings of the 7th Asian Conference on Computer Vision Proceedings. 

Springer, 2006. 419-428. 

KEHTARNAVAZ, N., GAMADIA, M. N. Real-Time Image and Video Processing: from 

research to reality. Morgan & Claypool Publishers, 2006. 

KOCEJKO, T., BUJNOWSKI, A., WTOREK, J. Eye mouse for disabled. In: 2008 Conference on 

Human System Interactions. Proceedings of the 2008 Conference on Human System 

Interactions. IEEE, 2008. 199-202. 

http://www.activovision.com/octavi/doku.php?id=shape_descriptors_for_tabletops


110 

 

KUMAR, M.; GARFINKEL, T.; BONEH, D.; WINOGRAD, T. Reducing Shoulder-surfing by 

using gaze-based password entry. In: 3rd symposium on Usable privacy and security. Proceedings 

of the 3rd symposium on Usable privacy and security (SOUPS '07). ACM, New York, NY, 

USA, 2007. 13-19. 

LI, X.; WEE, W. G. An efficient method for eye tracking and eye-gazed FOV estimation. In: 2009 

16th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). Proceedings of the 16th IEEE 

International Conference on Image Processing. IEEE, 2009. 2597-2600. 

LI, Y.; WANG, S.; DING, X. Eye/eyes tracking based on a unified deformable template and 

particle filtering. Pattern Recognition Letters, 31, 1377-1387, 2010. 

MAIO, W.; CHEN, J.; JI, Q. Constraint-based Gaze EstimationWithout Active Calibration. In: 

2011 IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition and Workshops 

(FG 2011). Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Automatic Face & 

Gesture Recognition. IEEE, 2011. 627-631. 

MAYER, L. Visual Fields. Perkins Webcasts. Disponível em 

http://support.perkins.org/site/PageServer?pagename=Webcasts_Visual_Fields#transcript. [2012?]. 

Acessado em 09/04/2013. 

MORIMOTO, C. H.; MIMICA, M. R. M.; Eye gaze tracking techniques for interactive 

applications. Computer Vision and Image Understanding, 98(1), 4-24, 2005. 

NIELSEN, J. Projetando websites. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 

NIELSEN, J. Usability Engineering. San Diego: Academic Press, 1993. 

NIXON, M. S.; AGUADO, A. S.; Feature Extraction and Image Processing. 2
nd

 Edition, 

Elsevier, 2008. 

OHTERA, R.; HORIUCHI, T.; TOMINAGA, S. Eye-Gaze Detection from Monocular Camera 

Image Using Parametric Template Matching, In: 8th Asian Conference on Computer Vision. 

Proceedings of the 8th ACCV 2007. Tokyo, Japan, Nov. 18-22, 2007. 708-717. 

OPENCV. OpenCV Wiki. Disponível em http://opencv.willowgarage.com/wiki/. Acesso em 

18/10/2011. 

PARKER, J. R., Algorithms for Image Processing and Computer Vision. John Wiley & Sons, 

2010. 

PEDRINI, H.; SCHWARTZ, W. R. Análise de Imagens Digitais: Princípios, Algoritmos e 

Aplicações. Thomson, 2008. 

PENG, K., CHEN, L., RUAN, S., KUKHAREV, G. A Robust Algorithm for Eye Detection on 

Gray Intensity Face without Spectacles. Journal of Computer Science & Technology, 5(3), 127-

132. 2005. 

PENNY, J.; LINDFIELD, G. Numerical methods using MATLAB. Bodmin: Ellis Horwood, 

1995. 

http://support.perkins.org/site/PageServer?pagename=Webcasts_Visual_Fields#transcript
http://opencv.willowgarage.com/wiki/


111 

 

PERNICE, K.; NIELSEN, J. Eyetracking Methodology: How to conduct and evaluate usability 

studies using eyetracking. 2009. Disponível em http://www.useit.com/eyetracking/methodology/. 

Acesso em 04/02/2011. 

PRINCE, S. J. D. Computer vision: models, learning and inference.Cambridge University Press, 

2012. Manuscrito disponível em http://www.computervisionmodels.com. Acesso em 25/05/2012. 

RILEY, J. Writing Fast Programs: A Practical Guide for Scientists And Engineers. Cambridge 

International Science Publishing, 2007. 

SAN AGUSTIN, J., SKOVSGAARD, H., MOLLENBACH, E., BARRET, M., TALL, M., 

HANSEN, D. W., & HANSEN, J. P. Evaluation of a low-cost open-source gaze tracker. In: 2010 

Symposium on Eye-Tracking Research & Applications. Proceedings of the 2010 Symposium on 

Eye-Tracking Research & Applications - ETRA  ’10. New York, New York, USA: ACM Press. 

2010. 

SHAO, G.; CHE, M.; ZHANG, B.; CEN, K.; GAO, W. A Novel Simple 2D Model of Eye Gaze 

Estimation. In: 2010 Second International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and 

Cybernetics. Proceedings of the 2010 Second International Conference on Intelligent Human-

Machine Systems and Cybernetics. IEEE, 2010. 300-304. 

SENSOMOTORIC Instruments. Applications/Ophtalmology. Disponível em 

http://www.smivision.com/en/gaze-and-eye-tracking-systems/applications/ophthalmology.html. 

Acesso em 14/09/2012. 

SPIEGEL, M. Estatística. 4ª Edição. Porto Alegre, RS: Bookman, 2009. 

STANKOVIC J. A. Technical Report: Real-Time Computing. University of Massachusetts, 

Amherst. 1992. 

SZELISKI, R. Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer, 2010. Manuscrito 

disponível em http://szeliski.org/Book/. Acesso em 25/05/2012. 

TAN, H.; ZHANG, Y. Detecting eye blink states by tracking iris and eyelids. Pattern Recognition 

Letters, vol. 27, pp. 667-675. 2006 

TOBII Eye Tracking Research. Products. Disponível em http://www.tobii.com/en/eye-tracking-

research/global/products/. Acesso em 14/09/2012. 

TORRICELLI, D., CONFORTO, S., SCHMID, M., D’ALESSIO, T. A neural-based remote eye 

gaze tracker under natural head motion. Computer methods and programs in biomedicine, 92(1), 

66-78. 2008. 

TORRICELLI, D; GOFFREDO, M; CONFORTO, S; SCHMID, M. An adaptive blink detector to 

initialize and update a view-based remote eye gaze tracking system in a natural scenario. Pattern 

Recognition Letters , 30, 1144-1150, 2009. 

VALENTI, R.; SEBE, N.; GEVERS, T. Combining head pose and eye location information for 

gaze estimation. IEEE transactions on image processing: a publication of the IEEE Signal 

Processing Society, 802-15. IEEE, 2012. 

http://www.useit.com/eyetracking/methodology/
http://www.smivision.com/en/gaze-and-eye-tracking-systems/applications/ophthalmology.html
http://szeliski.org/Book/
http://www.tobii.com/en/eye-tracking-research/global/products/
http://www.tobii.com/en/eye-tracking-research/global/products/


112 

 

VILLANUEVA, A.; CABEZA, R. A novel gaze estimation system with one calibration point. 

IEEE transactions on systems, man, and cybernetics, Part B, Cybernetics : a publication of 

the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society, 1123-38. IEEE, 2008. 

VILLANUEVA, A.; CABEZA, R. Models for gaze tracking systems. EURASIP Journal on 

Image and Video Processing. 2007. 

XIE, J.; LIN, X. Gaze Direction Estimation Based on Natural Head Movements. In: Fourth 

International Conference on Image and Graphics (ICIG 2007). Proceedings of the Fourth 

International Conference on Image and Graphics (ICIG 2007). 2007. 672-677. 

YAMAMOTO, S.; MOSHNYAGA, V. G.. Algorithm Optimizations for Low-Complexity Eye 

Tracking. In: 2009 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. Proceedings 

of the 2009 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. IEEE, 2009. 18-

22. 

YAMAZOE, H.; UTSUMI, A.; YONEZAWA, T.; ABE, S. Remote Gaze Estimation with a Single 

Camera Based on Facial-Feature Tracking without Special Calibration Actions. 2008 symposium on 

Eye tracking research & applications. Proceedings of the 2008 symposium on Eye tracking 

research & applications. 2008. 245-250. 

YOUNG, L. R.; SHEENA, D. Survey of eye movement recording methods. Behavior Research 

Methods & Instrumentation, Vol. 7 (5), pp 397-429, 1975. 

ZHENG, Z., YANG, J., YANG, L. A robust method for eye features extraction on color image. 

Pattern Recognition Letters, 26(14), 2252-2261. 2005. 

ZHOU, Y., ZHAO, X., ZHANG, S., & ZHANG, Y. Design of Eye Tracking System for Real 

Scene. In: 2008 IEEE Pacific-Asia Workshop on Computational Intelligence and Industrial 

Application. Proceedings of the 2008 IEEE Pacific-Asia Workshop on Computational 

Intelligence and Industrial Application. 2008. 708-711. 

ZHU, J.; YANG, J. Subpixel eye gaze tracking. In: Fifth IEEE International Conference on 

Automatic Face Gesture Recognition. Proceedings of Fifth IEEE International Conference on 

Automatic Face Gesture Recognition. IEEE, 2002. 124-129. 

ZHU, Z.; JI, Q. Robust real-time eye detection and tracking under variable lighting conditions and 

various face orientations. Computer Vision and Image Understanding, vol. 98, pp. 124-154. 

2005. 

 

 

 

 



113 

 

APÊNDICE A – Protocolo de Revisão Sistemática 
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PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

Objeto do Estudo  

Este trabalho tem a finalidade de investigar as principais técnicas para eye-tracking e gaze-

tracking utilizando visão computacional. Mais especificamente, a meta do trabalho é investigar 

métodos que possam ser utilizados para a construção de um sistema de gaze-tracking baseado em 

webcams. 

Questões de pesquisa 

a) Questão 1: “É possível implementar um sistema de gaze tracking baseado em visão 

computacional, somente utilizando um computador convencional, dotado de uma 

webcam?” 

b) Questão 2: “Quais as principais técnicas de visão computacional utilizadas na 

detecção e rastreamento dos olhos?” 

c) Questão 3: “Quais os principais métodos para estabelecer uma relação entre a 

posição dos olhos e a direção do olhar?” 

d) População: Pesquisas em visão computacional, publicadas e disponíveis em 

bibliotecas eletrônicas. 

e) Resultado: Comparativo das técnicas, métodos, frameworks do estado da arte, que 

podem ser contribuir na construção do modelo proposto. 

f) Contexto: O levantamento será realizado nas seguintes bibliotecas digitais: ACM 

Digital Library, IEEE Explore Digital Library e Science Direct. 

Processo de Busca 

a) Palavras-chave: eye tracking; gaze tracking; eye location; gaze estimation.  

b) As palavras-chave deverão compor expressões de busca específicas para cada fonte.  

c) Fontes: Proceedings, journals, anais de conferências de relevância internacional e 

nacional, desde janeiro de 2006 até julho de 2012. 
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Bases de dados e Strings de busca. 

Como descrito anteriormente, as bases de dados utilizadas no levantamento são a 

ScienceDirect, IEEEXplore e ACM Digital Library. As strings tiveram que ser adaptadas a cada 

mecanismo de busca, e são descritas a seguir: 

ScienceDirect – http://www.sciencedirect.com 

pub-date > 2005 and TITLE-ABSTR-KEY((eye OR gaze) AND 

(tracking OR estimation) AND NOT (wearable) AND NOT (tutor) AND 

NOT (entry) AND NOT(gesture) AND NOT (attention) AND NOT 

(emotion*) AND NOT (percept*) AND NOT (cogniti*) AND NOT 

(recognition)) [All Sources(Computer Science)] 

IEEE Xplore – http://ieeexplore.ieee.org 

 (((((((((((((("Document Title":eye track*) OR "Document 

Title":gaze estimat*) AND camera) NOT infrared) NOT infra-red) NOT 

mobile) NOT head-mounted) NOT wearable) NOT 3-D) NOT 3D) NOT 

facial) NOT biometr*)) ) 

ACM Digital Library – http://dl.acm.org 

(eye OR iris OR gaze) AND (tracking OR estimation) AND (video 

OR camera) 

Critérios de inclusão 

a) Relacionado a eye/gaze tracking baseado em processamento digital de imagens e/ou 

visão computacional; 

b) Relacionado à estimativa do olhar baseado em processamento digital de imagens 

e/ou visão computacional;  

c) Utilização de câmera de vídeo estática;  

d) Artigos publicados entre 01/01/2006 até 31/07/2012; 

e) Língua inglesa ou portuguesa;  
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f) Análise do título do trabalho;  

g) Análise do resumo do trabalho; 

h) Análise da introdução do trabalho. 

Critérios de exclusão 

a) Visão estereográfica ou mais de uma câmera; 

b) Utilização de câmeras infravermelhas; 

c) Utilização de iluminação especial; 

d) Utilização de dispositivos acoplados ao usuário; 

e) Relacionado a biometria; 

f) Detecção ou rastreamento baseado em sensores; 

g) Texto indisponível. 

Reunião de dados 

Dados a serem extraídos de cada artigo selecionado:  

a) base de dados;  

b) título;  

c) ano de publicação;  

d) autores;  

e) abstract; 

f) critério para aceitação/exclusão do artigo. 

Processo de seleção de estudos primários 



117 

 

As buscas iniciais resultaram um total de 246 artigos. Os resultados da busca por mecanismo 

ficaram assim distribuídos: 

 ScienceDirect:  70 artigos; 

 IEEE Xplore:  48 artigos; 

 ACM Digital Library:  128 artigos. 

Como não foi possível incluir alguns dos critérios de exclusão na string busca utilizada na 

ACM Digital Library, alguns critérios de exclusão tiveram de ser aplicados manualmente aos 

resultados desta biblioteca digital, reduzindo o resultado para 81 artigos.  

O próximo passo realizado no levantamento foi a leitura de todos os títulos, verificando 

assim quais deles se encaixariam em algum critério de exclusão. Nesta etapa também foram 

eliminados os resultados duplicados. Após este processo, permaneceram em cada banco de dados 

para serem analisados: 

 ScienceDirect:  14 artigos; 

 IEEE Xplore:  25 artigos; 

 ACM Digital Library:  27 artigos. 

Em seguida, os artigos remanescentes tiveram seus resumos e palavras-chave lidos, em 

busca de critérios de exclusão. O resultado deste processo foi o seguinte: 

 ScienceDirect:  04 artigos; 

 IEEE Xplore:  09 artigos; 

 ACM Digital Library:  10 artigos. 

A próxima etapa envolveu a leitura das introduções dos artigos selecionados, também em 

busca de critérios de exclusão, e o resultado final segue: 

 ScienceDirect:  03 artigos; 

 IEEE Xplore:  07 artigos; 

 ACM Digital Library:  04 artigos. 
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APÊNDICE B – IMPLEMENTAÇÃO DO EYE TRACKER 

Na figura a seguir, é mostrado um diagrama com as principais classes do programa. As 

classes WebCam e VideoFile são responsáveis pela captura das imagens de entrada, 

respectivamente, a partir de uma câmera de vídeo ou de um arquivo de vídeo gravado. Estas classes 

possibilitam que o programa de rastreamento ocular trabalhe a partir de uma fonte em tempo real 

(webcam), ou de dados coletados (arquivos de vídeo). 

A classe Face é responsável por modelar o rosto encontrado na imagem, bem como suas 

características de interesse: a imagem original, as coordenadas do retângulo que compreende o rosto 

na imagem, e os olhos. Responsável por modelar as características relevantes dos olhos, a classe 

Eye, assim como Face, armazena as coordenadas do retângulo que compreende o olho, a posição, 

formato e tamanho da íris deste olho, e as coordenadas dos cantos do olho. 

ImageUtils é a classe que reúne diversas funções de processamento de imagens necessárias 

para o programa, e que são utilizadas em diversas situações. Entre estas funções, é importante citar: 

conversão de cores para escala de cinza ou para o modelo HSV (Hue/Saturation/Value – 

Matiz/Saturação/Valor), equalização de histograma, suavização, limiarização e projeções verticais e 

horizontais. 

A classe EyeProcessor é responsável por uma série de tarefas de processamento de imagem 

específicas à região do olho. Através da aplicação correta desta sequência de tarefas, a classe é 

capaz de restringir a região que compreende o olho, e estimar a posição dos cantos interno e externo 

do olho.  
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O quadro abaixo mostra um trecho de código correspondente ao laço principal do programa. 

Neste trecho do código, uma nova imagem é capturada a partir da entrada, então o processo de 

detecção se inicia: inicialmente, o detector de faces busca identificar uma face na imagem; caso esta 

seja localizada, o processo seguinte é fazer uma estimativa da localização aproxima de um olho, e 

detectar sua íris; depois de detectada a íris, a região correspondente ao olho é estreitada, e os cantos 

são detectados. 
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APÊNDICE C – IMPLEMENTAÇÃO DO GAZE TRACKER 

A abaixo mostra algumas das principais classes deste programa, responsáveis pela 

estimativa do olhar. 

 

A classe VlgtVideoCalibrator é a responsável por realizar o processo de calibragem 

necessário para a estimativa. Ela lê as informações dos arquivos nos quais estão armazenadas as 

sequências de coordenadas do objeto de referência, e as sequências de coordenadas do olho. A 

classe LeastSquaresSolver define um objeto cuja função é aplicar o método dos mínimos quadrados 

a uma amostra dos dados processados (coordenadas do olho e coordenadas do objeto de referência), 

e obter desta forma os polinômios para interpolação das coordenadas do ponto estimado do olhar. 

Este objeto é utilizado pelo VlgtVideoCalibrator. 

POREstimator é o nome da classe que utiliza os polinômios interpoladores para gerar a 

estimativa do olhar. O objeto definido por esta classe utiliza como entrada as seguintes 

informações: i) os polinômios interpoladores gerados pelo VlgtVideoCalibrator (eixos X e Y); e ii) 
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a sequência de coordenadas do olho previamente detectada pelo eye tracker. A saída deste processo 

é uma sequência de coordenadas da tela, onde se estima que esteja localizado o olhar do usuário. 

Além destas classes, a classe Estimator é utilizada como um wrapper para a POREstimator, 

sendo que além disso ela tem funções adicionais, como por exemplo a totalização de valores das 

métricas para avaliação. 

 


