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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa o estudo e desenvolvimento de uma ferramenta de 

rastreamento da trajetória ocular utilizando as bibliotecas OpenCV. A técnica 

fundamenta-se em analisar o olhar do usuário, e também o seu comportamento, 

para assim caracterizar o problema. Com o software, pretende-se solucionar ou 

minimizar problemas ligados a campos diversificados, tais como nas áreas médica, 

informática e militar. Com a efetuação do projeto, busca-se apresentar uma 

discussão sobre os resultado obtidos com o projeto, para assim, futuramente 

contribuir com a sociedade na resolução destes conflitos. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work aims to study and develop a tool for eye tracking using OpenCV 

library. The technique is based on analyzing the user's gaze, also their behavior, so 

as to characterize the problem. Considering the software, we intend to solve or ease 

problems related to diverse fields such as in the medical, computing and military. 

With the effectuation of the project, we seek to present a discussion of the results 

obtained with the project, thereby, contribute to society in the future in resolving 

these conflicts. 

 
Key words: Eye-Tracking, Tracking, Gaze, Tracker, Eye. 
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INTRODUÇÃO 
 

O estudo da visão ou atenção visual tem sido feita à décadas, porém este 

estudo se limitava apenas a observações oculares e introspecções devido as 

limitações tecnológicas existente na época. Com o passar dos anos e aumento do 

poder tecnológico foi possível realizar novos tipos de estudo e análise dessas 

observações. 

Em computação visual, a detecção automática de faces humanas e o 

rastreamento dos componentes do rosto, tais como nariz, boca e olhos, é uma área 

ativa de pesquisa, assim como também são fundamentais no desenvolvimento de 

aplicações inteligentes na interação homem-máquina. Em carros, por exemplo, uma 

câmera pode ser colocada em um veículo para monitorar os diferentes níveis de 

atenção do motorista em trânsito. Num ambiente de trabalho, por exemplo, um 

dispositivo pode ser implementado para identificação/autenticação de usuário, 

através da leitura de seu globo ocular, para então emitir autorização de certos 

propósitos. Na área médica, são utilizados os recursos de eye tracking para estudar 

e solucionar problemas neurológicos, como a esquizofrenia e psicológicos, como 

estresse e depressão. Esses são alguns exemplos de aplicações de rastreamento 

facial. 

O olho humano pode fornecer informações consideráveis, como a direção que 

estamos olhando, estado físico e psicológico e também a nossa identificação. Nesse 

aspecto, o órgão têm um importante papel nessas aplicações. Outros membros 

faciais, como boca, orelhas e nariz, podem ser úteis em alguns casos, porém o 

órgão mais utilizado para estes fins é o olho, por representar a visão e possuir vários 

métodos para o seu estudo. 

As primeiras ferramentas para o rastreamento da trajetória ocular tinham o 

propósito de estudar o comportamento humano, e, por ser um estudo subjetivo e de 

interesse interdisciplinar, a utilização dessa ferramenta expandiu-se em vários 

campos de pesquisa. A diversidade de aplicações pode ser observada em [30] e 

mostra a importância e diversificação que essa tecnologia promove. 

A grande maioria dos sistemas de rastreamento da trajetória ocular são 

desenvolvidos com linguagens de programação orientadas à objeto, tais como 



13 

 

Python, C++ e Java, mas existem também ferramentas desenvolvidas em Mathlab, 

como o Mirametrix. Assim como a linguagem, também se considera requisitos de 

hardware, tais como os dispositivos de vídeo, como, por exemplo, câmeras de 

dispositivos montados e webcams, e também a capacidade de processamento de 

um computador, como por exemplo o processamento gráfico auxiliado por placas 

VGA. 

A ferramenta eye tracker desenvolvida ofereceu bons resultados, como por 

exemplo a identificação e rastreamento ocular em tempo real, além das informações 

a respeito da posição “x” e “y” do olho do usuário. O capítulo 1 descreve as 

características, metodologias e estado da arte do rastreamento ocular. O capítulo 2 

fornece as principais aplicações de um eye tracker.  O desenvolvimento da 

ferramenta e os resultados obtidos são apresentados no capítulo 3. 
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1 EYE TRACKING 

  

1.1 Classificações 

 

Quase todos os movimentos dos olhos de primatas normais utilizam 

combinações de cinco tipos básicos de movimentos: saccades, perseguições 

suaves, convergência, vestibular e nystagmus fisiológico (movimentos minimos 

associados as fixações; Robinson [10]). Movimentos de convergência são usados 

para concentrar o par de olhos sobre um alvo distante (percepção de profundidade). 

Outros movimentos como a adaptação e acomodação referem-se a aspectos não 

posicionais dos movimentos oculares (por exemplo, dilatação da pupila, lentes de 

focalização). Com relação a um design de exibição visual, os movimentos oculares 

posicionais são de primeira importância. 

1.1.1 Saccades 

 

Saccades são movimentos oculares rápidos usados no reposicionamento da 

fóvea para um novo local no ambiente visual. O termo vem de uma antiga palavra 

francesa que significa "movimento de uma vela "(Gregory, 1990) [10]. Os 

movimentos de saccade são voluntários e reflexivos. Os movimentos podem ser 

executados voluntariamente ou eles podem ser invocados como uma medida opto 

cinética corretiva ou vestibular. As saccades podem variar em durações de 10 ms a 

100 ms, o que é um tempo suficientemente para tornar o performista do movimento 

efetivamente cego durante a transição (Shebilske & Fisher, 1983) [11].  

 

1.1.2 Perseguições Suaves 

 

Movimentos de busca ou perseguição estão envolvidos quando se acompanha 

visualmente um alvo em movimento. Dependendo da amplitude de movimento do 

alvo, os olhos são capazes de fazer identificar a velocidade do alvo em movimento. 

Esses movimentos fornecem um exemplo de um sistema de controle com 

realimentação negativa embutida (Carpenter, 1977) [13]. Um ciclo de realimentação 

de um circuito fechado simples usado para movimentos de perseguição é 
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apresentado na Figura 1.1, onde st é a posição do alvo, xt é a posição do olho 

desejado, e h é o filtro linear e invariante no tempo. Traçando esse circuito no ponto 

de partida de realimentação nos fornece a seguinte equação no domínio do tempo, 

conforme a Equação 1: 

 

Equação 1 Equação no domínio do tempo 

 

 

No modelo de realimentação em circuito fechado, os sinais dos receptores 

visuais constituem um sinal de erro indicando a necessidade de uma compensação 

para corresponder ao movimento de imagem na retina do alvo. 

 

Figura 1.1 

  

 

1.1.3 Fixações 

 

 Fixações são movimentos oculares que estabilizam a retina ao longo de 

um objeto fixo de interesse. Parece intuitivo que as fixações sejam consideradas 

um tipo de perseguição suave a um alvo em movimento com velocidade zero. 

Mas, segundo Leigh & Zee [6], essa intuição é incorreta. Fixações, pelo 

contrário, são caracterizados pelos mínimos movimentos dos olhos, como por 
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exemplo, tremores, deslizes e microsaccades. Isto é uma consequência um 

tanto contraditória da organização do sistema visual unicelular sensível ao 

movimento. Vale salientar que microsaccades são um tipo de sinail de 

movimento dos olhos, que são mais ou menos aleatórios espacialmente e 

variam em amplitude ao longo 1 a 2 minutos. O fato contraditório em relação a 

fixações é que, se uma imagem é artificialmente estabilizada na retina, a visão 

desaparece por um instante e a cena fica em branco. 

 Os movimentos mínimos dos olhos que efetivamente caracterizam as fixações 

podem ser considerados ruídos presentes no sistema de controle (possivelmente 

distinto do circuito de smooth pursuit) tentando manter o olhar firme. Este ruído 

aparece como uma flutuação aleatória sobre A área de fixação, geralmente não 

maior do que 5º de ângulo visual [13]. Embora a classificação de ruído como um 

movimento mínimo possa ser uma simplificação do processo, isso torna possível que 

o sinal seja modelado por um sistema de realimentação semelhante ao mostrado na 

Figura 1.1. O ruído adicional na Figura 1.1 é representado por et = st- xt, onde xt é a 

posição do olho desejado e é subtraído da constante de fixação st. Neste modelo, o 

sinal de erro estimula o sistema de fixações de forma semelhante ao sistema de 

perseguição suave, exceto que aqui et é tratado como um sinal de erro de posição, 

ao invés de um sinal de erro de velocidade. O sistema de realimentação modela as 

fixações, utilizando método "redução de dados ruidosos", que de fato é mais simples 

do que o modelo de perseguição porque este implicitamente pressupõe um processo 

estocástico estacionário 13]. “Estacionariedade” no sentido estatístico refere-se a um 

processo com resultados constantes. Outro relevante dado estatístico de fixações 

incluem sua gama de duração de 150 ms até 600 ms, e a observação de que 90% 

do tempo de visualização é dedicado as fixações, segundo Irwin[14]. 

 

1.1.4 Nystagmus 

 

Os movimentos oculares nystagmus são movimentos oculares conjugados 

caracterizados por seguir um padrão de tempo sawtoothlike (dente de serra). O 

nystagmus ótico-cinético é um movimento de perseguição suave intercalado com 

saccades invocados para compensar o movimento da retina no alvo. O componente 

de perseguição suave do nystagmus ótico-cinético aparece na fase lenta do sinal 
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(Robinson [10]). O nystagmus vestibular é um tipo similar de compensação do 

movimento do olho para o movimento da cabeça. O tempo de curso do nystagmus 

vestibular é virtualmente indistinguível do nystagmus ótico-cinético [13]. 

 

1.1.5 Implicações da análise dos movimentos do olho 

 

 Com base nessas classificações de movimentação ocular, duas observações 

importantes em relação a estes movimentos podem ser feitas. Em primeiro lugar, 

baseada na funcionalidade dos movimentos oculares, apenas três tipos de 

movimentos precisam ser modelados para obter informações sobre a localização da 

atenção visual, que são as fixações, as perseguições suaves e as saccades. Em 

segundo lugar, com base nas características de sinal e nos circuitos neurais, os três 

tipos de movimentos dos olhos podem ser aproximados por um sistema linear e 

invariante de tempo (LTI) do sistema. 

 

1.2 Definição 

 

O rastreamento da trajetória ocular, ou eye tracking, é o processo de 

identificar o olho de uma pessoa e rastrear as movimentações de seu globo ocular. 

A detecção e o rastreamento dos olhos consistem em 3 passos: 

 Localizar a face do usuário. 

 Detectar a região dos olhos (linha visual) e extrair as características do olho 

 Rastrear os componentes do olho numa sequência de imagens. 

O tipo de saída (output) mais desejado por desenvolvedores de sistemas eye 

tracking são os que a estimação é feita através do POR (point of regard, ou ponto de 

interesse), ou seja, por meio do mapeamento das coordenadas “x” e “y” do olhar do 

usuário. As duas primeiras gerações dos sistemas eye trackers não eram capazes 

de fornecer esse tipo de mapeamento. Por exemplo, na segunda geração dessas 

ferramentas, a análise era realizada baseada em rastreamentos off-line, através de 

observações de fotos ou vídeos, e isso não possibilitava calcular o POR. A 
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combinação de vídeo baseado na reflexão da córnea e da pupila possibilitaram 

facilmente fornecer esse mapeamento de POR. 

Uma importante questão conceitual na literatura do rastreamento da trajetória 

ocular está em quantificar em como as fixações denotam na atenção, ou seja, onde 

se encontra as atenções quando um ponto de atenção é visualizado, pois conforme 

comprovado por Posner [7], o ser humano é capaz e geralmente canaliza parte da 

sua atenção na sua visão periférica, ou seja, podemos dar atenção também à algo 

que está ao redor do que realmente está sendo observado. Uma breve comparação 

para identificar o estado atual da tecnologia eye tracker pode ser melhor sumarizada 

através da Tabela 1, que compara as funcionalidades dos sistemas novos e dos 

antigos: 

 

 

A disparidade no uso das tecnologias nova e antiga acontece principalmente 

devido as diferentes óticas(câmeras) utilizadas, visto que os novos sistemas utilizam 

câmeras com focos já calibrados e com display embutido, por exemplo, o que 

contribui para um rastreamento mais exato e eficiente. 

A chave e também o desafio do eye tracking está na dificuldade de um 

computador identificar os componentes do olho, tais como pupila, íris e pálpebra, 

assim como diferenciar as diferentes molduras dos componentes e da cor de pele. 

Alguns outros fatores como por exemplo o nível de iluminação e movimentação da 

cabeça podem ser ajustados em ambientes controlados, porém, em ambientes reais, 

 

Tabela 1 Comparação de uso de sistemas Eye Tracker. Fonte: <http://www.tobii.com/> 

http://www.tobii.com/
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estes e outros fatores como sombra e reflexo tendem a piorar a performance do 

rastreamento. 

Para melhorar o rastreamento da trajetória ocular, vários métodos foram 

propostos. Por exemplo, Kaufman [1] e Gerhardt [2] em 1993 e 1994 criaram um 

software eye-tracking e uma metodologia que empregava valores limiares em tons 

de cinza. Com uma fonte de luz LED, o ponto de visão do usuário era estimado em 

um computador, baseado na distância vetorial a partir do centro do brilho para o 

centro do olho de uma imagem digitalizada. Nos experimentos de Xie, em 1994 [3], 

fez-se o use de escalas em azul e técnicas morfológicas básicas para o pré-

processamento de imagens. Kirby e Sirovich [4] utilizaram o método Karhunen–

Loeve para experimentos na busca dos parâmetros de caracterização do rosto 

humano. Grattan e Palmer [5] desenvolveram um sistema baseado em 

microcomputador para os portadores de necessidades especiais que funcionava de 

acordo os diferentes pontos de reflexão do globo ocular. 

Um rastreador ocular é um dispositivo que utiliza padrões de projeção e 

sensores ópticos para coletar dados sobre direção do olhar ou movimentos oculares 

com altíssima precisão. A maioria dos rastreadores oculares são baseados no 

princípio fundamental da reflexão da córnea, conforme a Figura 1.2: 

 

Figura 1.2 Exemplo de funcionamento de um tipo de sistema eye tracker. Fonte: 

<www.smivision.com/> 
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Os sistemas eye trackers são basicamente divididos em 2 tipos: o primeiro 

consiste em utilizar uma câmera e algum tipo de dispositivo de imagem, como um 

monitor ou uma televisão, e então acompanhar a trajetória ocular enquanto o usuário 

observa alguma dessas fontes de imagem. O segundo modelo consiste num 

aparelho acoplado à cabeça do usuário, contendo uma câmera que rastreia seus 

olhos e uma outra câmera que grava o que ele está observando. 

Para a inicialização de um sistema eye tracker, geralmente é feita uma 

calibragem, onde é pedido ao usuário para que este olhe em vários pontos de uma 

determinada tela, para que seus parâmetros individuais sejam ajustados. Este 

processo pode levar alguns minutos, e é um dos aspectos mais desagradáveis da 

maioria dos sistemas de rastreamento da trajetória ocular existentes. Essa 

calibragem pode ser complicada para alguns usuários que possuam problemas 

ligados à déficit de atenção ou visualização de cores. 

 

1.3 Problemas de integração e requerimentos 

 

A integração de um aparelho eye tracker com um sistema gráfico depende 

principalmente na qualidade de comunicação entre estes 2 componentes. Um bom 

funcionamento do aparelho eye tracker depende da qualidade da faixa de vídeo que 

ele recebe, para então calcular as coordenadas 2D e retorná-las ao computador. 

Mesmo para equipamentos mais complexos, com múltiplas câmeras e 

computadores, é primordial o conhecimento de 2 categorias, que são: 

 Conhecimento do formato de vídeo que o rastreador necessita (input), 

como NTSC ou VGA, por exemplo 

 Conhecimento do formato de saída que o rastreador devolverá(output) 

A primeira categoria é essencial para fornecer a imagem apropriada para o 

utilizador, bem como para o rastreador. O rastreador ocular requer um sinal da cena 

como entrada para que ele possa sobrepor o ponto de interesse (POR) para 

exibição no monitor que é observado pelo operador (pesquisador). A segunda 

categoria é necessária para uma correta interpretação do ponto de interesse pela 

máquina-servidor, o que geralmente é fornecida pelo manufaturador do sistema eye 
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tracker. O servidor precisa ser desenvolvido com os drivers necessários para ler e 

interpretar as informações. 

Para um correto funcionamento (integração) entre os componentes, também 

são requisitados os seguintes termos: 

 A capacidade do rastreador para fornecer um controle de cursor refinado 

sobre a sua calibração (uma cruz ou outro símbolo, por exemplo) 

 A capacidade do rastreador para transmitir seu modo de operação para o 

servidor com as posições “x” e “y” ao longo do processo 

Um bom alinhamento e funcionamento da parte gráfica com o sistema tracker 

pode ser alcançada com um simples mapeamento linear entre as coordenadas 

gráficas e as fornecidas pelo sistema. 

 

1.4 Metodologias de eye tracking 

 

 Em geral, existem dois tipos de monitoramento da movimentação dos olhos: o 

rastreamento da posição do olho em relação à cabeça e aqueles que medem a 

orientação do olho no espaço, ou o "ponto de interesse” (POR). Esta última medição 

é tipicamente utilizada quando a preocupação é a identificação de um elemento 

numa cena visual, como por exemplo em aplicações gráfica interativas. 

Possivelmente, o aparelho mais amplamente aplicado para a medição do ponto de 

interessesão os eye trackers baseados em vídeo com reflexão da córnea.  

 Existem quatro grandes categorias de metodologias de medição de 

movimento dos olhos, envolvendo o uso ou a medição de: Eletro-oculografia (EOG), 

lente de contato escleral/sensor indutivo, foto-oculografia (POG) ou video-oculografia 

(VOG) eo rastreamento combinando vídeo e reflexão da córnea. 

 

1.4.1 Eletro-Oculografia (EOG) 
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 Eletro-oculografia, o método de rastreamento mais comumente utilizado entre 

as décadas de 60 e 70, e ainda em uso atualmente, se baseia na medição das 

diferenças de potencial elétrico da pele, com eletrodos colocados em torno do olho. 

A imagem de um sujeito vestindo um aparelho de eletro-oculografia é mostrada na 

Figura 1.3. Os potenciais são gravados numa gama entre 15-200 mV, com 

sensibilidades nominais da ordem de 20 mV/graus de movimento dos olhos. Esta 

técnica mede os movimentos dos olhos em relação à posição da cabeça, e por isso 

geralmente não é adequado para rastrear o ponto de interesse (POR), a menos que 

a posição da cabeça também seja medida utilizando um rastreador de cabeça, por 

exemplo. 

 

Figura 1.3 Exemplo de um aparelho de electro-oculografia (EOG). fonte: METROVISION, 
P'erenchies, França <http://www.metrovision.fr>. 

 

1.4.2 Lentes de contato escleral/Sensor indutivo 

 

 Um dos métodos de medição dos movimentos oculares mais precisos envolve 

anexar um objeto mecânico ou ótico de referência sobre uma lente de contato, que é 

então utlizada diretamente no olho. Tais gravações iniciais (Young e Sheena) [15] 

foram feitas utilizando um anel de gesso ligado diretamente à córnea e através de 
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ligações mecânicas com canetas de gravação. Esta técnica evoluiu para a utilização 

de uma lente de contato moderna a o qual uma haste de montagem é conectada a 

ela. A lente de contato é necessariamente grande, estendendo-se sobre a córnea e 

esclera (a lente é sujeita a derrapagem, se a lente apenas abrangera córnea). Vários 

dispositivos mecânicos ou óticos que foram acoplados sobre a haste ligada com a 

lente: fósforos refletores, diagramas lineares e fios condutores são os instrumentos 

mais popularmente implementados em configurações ótico-magnéticas. O método 

utiliza uma bobina de fio, que é então medida enquanto se movimenta num campo 

eletromagnético. Uma imagem do sensor indutivo incorporado em uma lente de 

contato escleral e um frame do campo eletromagnético são apresentados na Figura 

1.4. O modo de inserção da lente é mostrada na Figura 1.5. Embora o sensor 

indutivo escleral seja a técnica mais precisa de medição de movimento (precisão de 

cerca de 5-10 arco-segundos numa faixa de 5º [15].), este é também o método mais 

intrusivo. A inserção da lente requer cuidados e prática. A utilização da lente causa 

desconforto. Este método também mede a posição do olho em relação à cabeça, e 

não é muito apropriada para se medir o ponto de interesse(POR). 

 

Figura 1.4 Exemplo de um sensor indutivo incorporado em uma lente de contato escleral e 
um frame do campo eletromagnético para medir a movimentação dos olhos. Fonte: Skalar 
Medical, Delft, Holanda <http://www.skalar.nl>. 

 

Figura 1.5 Exemplo de inserção da lente escleral para medição do movimento dos olhos. 
Fonte: Skalar Medical, Delft, The Netherlands <http://www.skalar.nl>. 
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1.4.3 Foto-Oculografia(POG) e Vídeo-Oculografia(VOG) 

 

 Esta categoria reúne uma grande variedade de técnicas de rastreamento dos 

movimentos dos olhos envolvendo a medição de características distintivas dos 

olhos, sob rotação/translação, por exemplo, a forma aparente da pupila, a posição 

do limbo (branco dos olhos), e as reflexões da córnea por uma fonte de luz 

dirigida(infravermelho). Embora diferentes na abordagem, estas técnicas são aqui 

agrupadas porque não oferecer, salve exceções, o rastreamento do ponto de 

interesse (POR). Exemplos de aparelhos e gravação de imagens do olho utilizando 

foto ou vídeo-oculografia e/ou rastreamento do limbo são mostrados na Figura 1.6. A 

medição das características oculares fornecidas por estas técnicas podem ou não 

serem feitas automaticamente, e podem envolver a inspeção visual dos movimentos 

oculares gravados em vídeo. A avaliação visual realizada manualmente, por 

exemplo, percorrendo uma fita de vídeo quadro-a-quadro, pode ser uma tarefa 

extremamente tediosa e propensa a erros, e ainda ser limitado a taxa de 

amostragem temporal do dispositivo de vídeo utilizado. 

 O rastreamento automático do limbo ocular muitas vezes envolve o uso de 

fotodiodos montados ou de molduras spectacle, conforme se observa na Figura 1.7, 

e quase sempre envolve a utilização de iluminação invisível (geralmente 

infravermelho), conforme a Figura 1.8. Vários destes métodos requerem que a 

cabeça seja mantida sem movimentações bruscas, por exemplo, usando um 

repouso de cabeça/queixo de ou uma barra de mordida[15]. 

 

Figura 1.6 1.6 Exemplo de pupila em condições normais. Fonte: METROVISION, 
P’erenchies, França <http://www.metrovision.fr>. 
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Figura 1.7 Exemplo de um aparelho rastreador do limbo com infravermelho. Fonte: Applied 
Science Laboratories (ASL), Bedford, MA <http://www.a-s-l.com>. 

 

 

Figura 1.8 Exemplo de uma “pupila brilhante” (e reflexão da córnea) iluminado por uma luz 
infravermelha. Fonte: LC Technologies, Fairfax, VA <http://www.eyegaze.com>. 

 

1.4.4 Rastreamento em vídeo combinado com a reflexão de córnea e pupila 

 

 Embora as técnicas anteriores são, em geral, adequadas para medições dos 

movimentos oculares, elas não oferecem mensuras do ponto de interesse(POR). 

Para fornecer essa medição, ou a cabeça deve ser fixada de modo que a posição do 

olho em relação à cabeça e o ponto de interesse coincidam, ou várias características 

oculares devem ser medidas a fim de desambiguar os movimento da cabeça com a 

rotação dos olhos. Duas soluções são a reflexão da córnea e a centralização da 

pupila (ver Figura 1.9). 

 Rastreadores em vídeo utilizam câmeras de custos relativamente baixos e 

hardwares de processamento de imagem para calcular o ponto de interesse em 

tempo real. O aparelho preferencialmente deve ser do tipo montado em mesa (table-
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mounted), como mostrado na Figura 1.9, ou usado na cabeça (head-mounted), 

como mostrado na Figura 1.10. As características óticas de ambos sistemas são 

essencialmente idênticas, com exceção do tamanho. Estes dispositivos, que estão 

se tornando cada vez mais disponíveis, são mais adequado para o uso em sistemas 

interativos. 

 O reflexo da córnea com a fonte de luz é medido em relação a localização do 

centro da pupila. Reflexões da córnea são conhecidos como reflexões de Purkinjeou 

imagens de Purkinje (Crane, 1994) [16]. Devido à estrutura do olho, quatro reflexões 

Purkinje são formadas. Os rastreadores oculares em vídeo tipicamente localizam a 

primeira imagem de Purkinje. Com os procedimentos de calibração adequados, 

esses rastreadores oculares são capazes de medir o ponto de interesse (POR) em 

uma superfície com um enquadramento adequado (plano perpendicular) nas quais 

os pontos de calibração são exibidos. 

 

Figura 1.9 Exemplo de um eye tracker montado em mesa. Fonte: Livro:Duchowski A.T.: 
Eye Tracking Methodology. 
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Figura 1.10 Exemplo de um rastreador ocular em vídeo head-mounted. Fonte: IOTA AB, 
EyeTrace Systems, Sundsvall Business & Tech. Center, Sundsvall, na Suécia 
<http://www.iota.se>. 

 

 Dois pontos de referência no olho são necessários para separar os 

movimentos dos olhos dos movimentos da cabeça. A diferença posicional entre o 

centro da pupila e a reflexão da córnea mudam com a rotação do olho, mas 

permanecem relativamente constantes com os mínimosmovimentos da cabeça. 

Aproximações relativasdas posições da pupila e da primeira reflexão Purkinje 

sãorepresentadas graficamente na Figura 1.11, com o olho esquerdo girando para 

fixar as nove posições de calibração correspondentes. 

 A imagem Purkinje permanece relativamente estável enquanto o globo ocular 

e a pupila giram em sua órbita normal. Os chamados rastreadores oculares da 

geração-V também medem as 4 imagens Purkinje (Crane & Steele, 1985) [17]. 

Através das medições da primeira e quarta reflexões de Purkinje, estes rastreadores 

oculares de imagem Purkinje duais (DPI) separam os movimentos de rotação e 

translação dos olhos. Ambas as reflexões se movem juntas com exatamente a 

mesma distância na translação do olho, mas as imagens se movem através de 

diferentes distâncias, o que ocasiona a separação dos movimentos de rotação com 

os de translação. Este dispositivo é mostrada na Figura 1.12. Infelizmente, embora o 

rastreador DPI seja bastante preciso, é necessária a estabilização da cabeça. 
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Figura 1.11 Posições relativas da pupila e as primeiras imagens  Purkinje, conforme é visto 
pela câmera eye tracker. 

 

Figura 1.12 Rastreador olho Dual-Purkinje (DPI). Fonte: Fourward Optical Technologies, 
Buena Vista, VA <http://www.fourward.com>. 

 

1.5 Estado da arte 

 

Com o passar das décadas de desenvolvimento tecnológico, muitos avanços 

no campo de pesquisa sobre eye tracking foram alcançados. E esse avanço 

tecnológico ocorreu devido ao aumento da capacidade de processamento dos 

computadores e melhorias nas técnicas em computação visual. .Atualmente, a 

tecnologia para a produção de sistemas eye tracking se encontram na quarta 

geração, acompanhando os seguintes avanços das gerações anteriores: 

 1º geração: Rastreamento realizado através de medições diretas do olho com 

técnicas como lentes de contato escleral(search coil) e eletro-oculografia. A 

eletro-oculografia (EOG), conforme se observa na Figura 1.3, mede a 
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mudança no potencial elétrico entre a córnea e a retina pelo uso de dois 

eletrodos em volta do olho e mais um para referência (terra de sinal). A 

amplitude do sinal adquirido pelos eletrodos é diretamente proporcional à 

amplitude do movimento do olho. Esta técnica é usada principalmente para 

registrar o movimento horizontal do olho, onde a acurácia é de 1° a 2°. O 

potencial de ação dos músculos do rosto e da cabeça podem interferir no 

sinal medido, podendo gerar formas de onda similares à forma de onda 

gerada pelo nystagmus (Baloh e Honrubia, 1989), confundindo o examinador. 

 2º geração: Oculografia realizada por foto e vídeo.  

 3º geração: Rastreamento feito com vídeos analógicos combinados com a 

reflexão da córnea e da pupila. 

 4º geração: Rastreamento feito com vídeos digitais combinados com a 

reflexão da córnea e da pupila, auxiliados por técnicas de computação visual 

e processadores de sinal digital (DSPs). 

Apesar dos avanços alcançados pelos sistemas de rastreamento nos últimos 

anos ainda existe um grande de número de áreas em que melhorias devem ser 

feitas, visto que esse sistema tende a ser o mais usado nas relações entre humano 

e computador. Dentre os aspectos que podem ser melhorados estão o preço, 

robustez, precisão e facilidade de configuração. As seguintes ideias podem ser 

usadas para futuramente se alcançar as melhorias propostas acima: 

 Tolerância para óculos. Os sistemas que utilizam iluminação infravermelha 

muitas vezes não funcionam bem para os usuários que usam óculos por 

causa dos reflexos na superfície dos óculos. Os sistemas existentes podem 

ser feitos para trabalhar com usuários de óculos, mas apenas para algumas 

orientações onde não ocorrem interferência nas reflexões. Para outras 

orientações, os reflexos podem obscurecer os olhos do usuário 

completamente, tornando o rastreamento impossível. Uma forma de lidar com 

este problema poderia ser a utilização de mais de dois projetores de 

infravermelhos. Num dado momento, o sistema deverá utilizar dois dos 

iluminadores. Se o sistema detectar que as pupilas do usuário estiverem 

sendo obscurecidas por reflexões, então seria realizada uma troca para um 

conjunto diferente de iluminadores num ângulo diferente em relação ao 
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utilizador e a câmera. Assim, as reflexões devem deslocar fora dos olhos ou 

até mesmo ser eliminado completamente. 

 Facilidade de instalação e uso. Sistemas de rastreamento ocular remotos são 

normalmente baseados em um modelo físico do olho, o sistema eye tracker 

(câmera e iluminadores), e o monitor. Devido a isso, eles exigem a relação 

espacial entre a câmera, os iluminadores, e o plano espacial a ser conhecido. 

Estes medições são normalmente obtidas, por um lado, um processo que é 

demorado, sujeito a erros, e difícil de ser realizado por um usuário final. 

Beymer e Flickner[8] (2003) calibraram a orientação do plano-monitor 

automaticamente, usando um espelho para refletir a imagem de um padrão 

de uma tábua do jogo de xadrez. 

 Preço. Os eye tracker remotos existentes costumam usar câmeras industriais 

de alta resolução, e isto já torna o preço relativamente elevado antes mesmo 

do processo de fabricação dos sistemas. Por exemplo, utilizando uma câmera 

e uma lente com estes quesitos para a confecção do rastreador resulta num 

preço combinado de cerca de U$1000. Isso coloca o sistema fora do alcance 

de muitos usuários em potencial. Uma alternativa seria a utilização de 

webcams, mas existe uma certa falta de credibilidade se a resolução típica de 

640x480 pixels consiga oferecer resultados satisfatórios. Porém, acredita-se 

que os avanços em hardware sensoriais irão resolver este determinado 

problema e que os sensores com a resolução necessária em breve atingirão 

preços acessíveis a todos os consumidores. 

 Câmeras 3D. Nos últimos anos temos visto o desenvolvimento das chamadas 

câmeras 3D time-of-flight(TOF) ( [9] CSEM, 2006). Além de proporcionar uma 

imagem de intensidade como uma câmara convencional, estas câmeras 

também fornecem uma imagem de profundidade que dá a distância do objeto 

na cena em cada pixel. Isto permite uma formação tridimensional da cena, 

como por exemplo, a reconstrução da cabeça do usuário. Muitas tarefas de 

reconhecimento e rastreamento podem ser implementado de forma mais 

enérgica em dados 3, e por isso, esta tecnologia têm o potencial de ser 

utilizado para o rastreamento robusto da cabeça e do olho.  

Com a acessibilidade da tecnologia de rastreamento ocular, poderá surgir 

uma ampla gama de aplicações em potencial. Isso teria um valor inestimável 
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para aplicações AAC (Augmented and Alternative Communication), mas, além 

disso, os sistemas de eye tracking têm o potencial para se tornar um novo meio 

de interação de propósito geral. Isso pode mudar a maneira como interagimos 

com a tecnologia e como a informação visual é comunicada 

Com os avanços sendo feitos em hardware e software de rastreamento 

ocular, uma generalização no baixo custo das ferramentas de rastreamento pode 

finalmente tornar-se uma realidade 
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2 APLICAÇÕES 

 

 Existe uma ampla variedade de aplicações de rastreamento ocular, que 

podem ser divididos dentro de duas categorias, denominado aqui como diagnóstico 

ou interativa. No seu papel de diagnóstico, o rastreador ocular fornece evidência 

objetiva e quantitativa do visual do usuário. Como uma modalidade de interface, o 

rastreador de olhos serve como um potente dispositivo de entrada que pode ser 

utilizada por uma série de aplicações visualmente mediadas. 

 Em geral, na sua capacidade de diagnóstico, os movimentos oculares são 

gravados para averiguar padrões de atenção do usuário sobre um determinado 

estímulo. Aplicações de diagnóstico são distinguidos pelo uso discreto do dispositivo 

rastreador. Em alguns casos, pode ser desejável o oclusão do rastreador para que 

análise sem potencial sejam feitas de uma forma natural, sem a consciência da 

presença do aparelho eye tracker. Além disso, o estímulo que pode ser exibido não 

precisa mudar ou reagir ao olhar do espectador. Neste cenário, o rastreador ocular é 

simplesmente usado para gravar os movimentos oculares para uma avaliação tardia, 

off-line do olhar do usuário após o experimento. Desta maneira, os dados dos 

movimentos dos olhos podem ser utilizado para confirmar objetivamente o ponto de 

interesse do usuário, ou o seu lócus de atenção. Por exemplo, pode-se utilizar um 

eye tracker para um estudo sobre a localização de artifícios (banners, botões, 

imagens, etc) em uma página da Web, podendo ser reforçada analisando para onde 

a atenção do olhar do usuário recai(ou falta). Medidas estatísticas típicas incluem o 

número de fixações contadas sobre o banner durante um certo período de tempo de 

navegação na web. Técnicas de rastreamento ocular para diagnóstico são aplicáveis 

(mas não restritas) para os campos da psicologia (e psicofísica), marketing / 

publicidade e fatores humanos e ergonomia. 

 Utilizando um rastreador ocular como um dispositivo de entrada, um sistema 

interativo é esperado para responder ou interagir com o utilizador. Se espera então 

das aplicações interativas uma resposta as movimentações do olho do usuário. Tais 

sistemas interativos podem ser classificados em dois subtipos de aplicação: seletiva 

e olhar-contingente, esta última podendo ainda ser delineada em termos de 

processamento de exibição, como mostrado na hierarquia na Figura 2.1. O aplicativo 

de rastreamento ocular interativo típico é aquele em que o olhar do usuário é usado 
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como um dispositivo apontador. Este tipo de interação ocular pode ser considerado, 

como um conjunto de estratégias de entrada multimodais do ponto de visão do 

sistema (Hutchinson, 1993) ]18] (Nielsen, 1993)[19](Schroeder, 1993) [20]. Um 

exemplo de um sistema que depende exclusivamente do olhar como entrada tem 

demonstrado ser uma importante ferramenta de comunicação para tetraplégicos, 

onde os olhos são utilizados para posicionar um cursor sobre um teclado projetado 

de grandes dimensões. Além de ser utilizado como um dispositivo apontador, o olhar 

do utilizador pode ser utilizada para alterar o display para fins de aumento de 

velocidade, assim como podem ser necessários para a renderização de ambientes 

virtuais complexos (McCormick, 1996). Técnicas interativas de rastreamento do olho 

são aplicáveis, mas não limitadas, para os campos de interação humano-

computador, displays visuais e computação gráfica. 

 

Figura 2.1 Hierarquia de aplicações eye tracking. 

 

2.1 Neurociência e Psicologia 

 

Uma ampla variedade de estudos de rastreio do olho pode ser encontrados cada vez 

mais relacionados com os campos da neurociência e da psicologia. Os temas vão 

desde a pesquisa básica na ciência visual à investigação da exploração visual em 

estética (por exemplo, a percepção da arte). Uma abordagem útil para navegar 

através de vastas coleções de literaturas iniciais e contemporâneas é dissociar os 

estudos cognitivos de alto nível daqueles preocupados com uma visão funcional de 

baixo nível do cérebro. Neste sentido, a utilização de uma analogia computacional, 

pode-se distinguir entre o "hardware" (cérebro de baixo nível) e as funções do 
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"software" (cognição de alto nível). Numa visão complementar das disciplinas 

aparentemente díspares, a neurociência identifica os componentes fisiológicos que 

são responsáveis pela percepção. No contexto da visão e dos movimentos oculares, 

o conhecimento da organização fisiológica da óptica se trata também dos aspectos 

cognitivos e comportamentais de visão e é indispensável para a obtenção uma 

compreensão completa da visão humana. 

 Trabalhos recentes relacionados a psicologia e neurociência, como por 

exemplo, a utilização de rastreadores de movimentos oculares para monitorar a 

memória [21] ou a utilização de um aparelho eye tracker para estudar as mudanças 

de velocidade de processamento nas perseguições suaves (smooth pursuits) em 

pacientes esquizofrênicos [22] confirmam a alta aplicabilidade dos sistemas de 

rastreamento ocular nesses campos de estudo. 

 Podemos incluir diversas outras aplicações ligadas à este campo de 

pesquisa, tais como sistemas que trabalham com eye tracking e imagens cerebrais, 

leitura inteligente, percepções de arte, dentre outras. 

 

2.2 Engenharia Industrial e fatores humanos 

 

Os dispositivos eye tracking oferecem uma medida única do comportamento 

atencional humano. Isto é particularmente importante na avaliação de ambientes 

atuais e futuros em que os seres humanos fazem e vão fazer. A análise da interação 

humana e o seu comportamento dentro de seus ambientes, particularmente aqueles 

relacionados à segurança, é um tema estudado por fatores humanos e engenheiros 

industriais. Métodos tradicionais de medição do desempenho humano, muitas vezes 

incluem medidas de tempo de reação e precisão, por exemplo, o quão rápido uma 

pessoa completa uma tarefa e como esta tarefa é realizada. Estas medidas são 

geralmente associados com o desempenho. Para estudaras medidas tomadas na 

execução de uma tarefa é necessária uma análise dos procedimentos individuais 

realizados. Para esta análise, muitas vezes são necessárias informações sobre este 

processo. Os movimentos oculares são particularmente interessante neste último 

contexto, pois apresentam medidas que podem fornecer dados sobre os aspectos 

visuais, cognitivos e de atenção do desempenho humano. 
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 Três domínios experimentais gerais são apresentados na qual a ferramenta 

eye tracking pode desempenhar um importante papel analítico: aviação, condução, e 

inspeção visual. Com odesenvolvimento de simuladores sofisticados para estas 

tarefas, e a incorporação de rastreadores oculares para estes simuladores, a análise 

dos movimentos oculares pode oferecer uma poderoso mecanismo adicional para 

medir os fatores humanos. 

 

2.2.1 Aviação 

 

 Desde a sua utilização precoce em simuladores de voo, rastreadores oculares 

têm continuado a sua utilidade em experimentos de aviação, variandoa partir de 

testes de formação processual para a avaliação da implantação de displays gráficos 

cada vez mais sofisticado. Com melhores simuladores e tecnologia eye tracking, a 

utilização de técnicas de rastreamento tendem a continuar em uso. 

 

2.2.2 Direção/Condução 

  

 Outro tipo de simulador no qual rastreadores oculares estão cada vez mais 

em alta são os simuladores de condução. É amplamente aceito que as deficiências 

na atenção visual são responsáveis por uma grande proporção de acidentes de 

viação. Uma compreensão das estratégias de busca visual dos motoristas é, 

portanto, extremamente importante, e muita pesquisa tem sido realizada nesta área. 

Vários estudos de condução que incorporam um rastreador ocular são descritos em 

Underwood (1998) [23]. 

 A gravação e análise dos movimentos oculares nos fornecem técnicas 

importantes para a compreensão a natureza da tarefa de condução e são 

importantes para o desenvolvimento de estratégias para condução e prevenção de 

acidentes (Chapman & Underwood, 1998) [24]. Chapman e Underwood indicam que, 

na sua forma mais simples, os padrões de fixação dos condutores em retas pode ser 

descrito como a concentração num ponto perto do foco de expansão (o ponto no 

campo visual na frente do condutor, onde os objetos parecem estacionário) com 

desvios ocasionais para placas de sinais e marcadores de ponta de estrada. Esta 
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dependência em relação ao foco de expansão na cena é assumido porque 

proporciona informações direcionais precisas para o motorista e podem informar 

futuros perigos de trânsito. Aumentando a complexidade visual do momento, com a 

adição de veículos, itens de estrada, e sinais irrelevantes, também aumentamos o 

número dos movimentos oculares feitos e diminuímos as durações médias de 

fixação nos objetos. 

 Um estudo mostrando a performance e o comportamento visual em diferentes 

condições de direção[25], nos fornecem diferentes dados de fixações e focos de 

expansão e reafirmam a importância na utilização de uma ferramenta eye tracker 

para possíveis questões de segurança na estrada. 

 

2.2.3 Inspeção Visual 

 

 Em um estudo de inspeção visual em chips circuito integrado (Schoonard et 

al. (1973)) [26], afirmam que "a inspeção visual acompanha a vida de todas as 

pessoas atualmente. Desde a inspeção em alimentos até a área médica, por raio X, 

a inspeção em linhas de produção, e muitos outros tipos. As consequências da 

inspeção direta afetam a vida das pessoas através de seus efeitos sobre a qualidade 

e o desempenho dos produto se serviços. 

 Critérios importantes de avaliação da eficiência da inspeção visual humana 

incluem medições de desempenho, indicados pela velocidade e precisão do 

inspetor. Estas medidas de desempenho resumem os resultados gerais do processo 

de inspeção. Em contraste, os movimentos dos olhos gravados durante a inspeção 

visual proporcionam a visualização dos processos do inspetor, e, portanto, fornecem 

uma instância de medidas do processo. Importantes informações relacionadas ao 

movimento dos olhos incluem a duração de fixações, número de fixações, as 

distâncias de inter-fixações, distribuição de fixações, índices de fixações sequenciais 

e a direção das fixações. A utilidade deste processo de medidas baseia-se na sua 

relação, ou explicação do desempenho. Assim, espera-se encontrar uma relação 

entre processo e medidas de desempenho. 

 Recentemente, Reingold(2002) [27] revisou a motivação em usar a mesa de 

xadrez como o ambiente ideal para o estudo do desempenho de habilidade. Pelo 
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fato de trabalhos pioneiros mostrarem que a percepção e a memória eram 

diferenciais mais importantes da perícia do que a capacidade de pensar à frente na 

busca de boas jogadas, pesquisas com relação ao jogo de xadrez têm sido 

fundamentais para melhorar a nossa compreensão na experiência humana e na 

contribuição para o estudo da inteligência artificial. O mestre de xadrez é o que 

conhece muitas configurações reconhecíveis de posições de peças e posições no 

tabuleiro que são modelados na sua memória como índices a longo prazo, e em 

associação com a resolução de problemas de contexto, acarreta má geração de 

movimentos plausíveis para uso por um mecanismo de busca. Essa busca é assim 

restringida aos ramos mais promissores no espaço de movimentos possíveis a partir 

de uma dada a posição de xadrez. Assim, os melhores jogadores humanos podem 

encontrar excelentes movimentos, apesar de gerar apenas um pequeno número de 

estados possíveis (talvez 100 estados por alguns minutos de pesquisa). Tal 

pesquisa difere muito do enorme espaço explorado por programas de computador 

para xadrez, que normalmente exploram centenas de milhões de alternativas em um 

mesmo período. 

 

2.3 Marketing/Propaganda  

 

 Uma ferramenta eye tracking pode ajudar na avaliação da eficácia da 

publicidade em tais aplicações como por exemplo em testes de cópia em papel, 

imagens, vídeo ou gráficos, e na divulgação de pesquisas envolvendo a percepção 

de letras pequenas dentro de uma mídia impressa e em displays gráficos 

(televisões, monitores, etc). 

 A motivação para a utilização de um rastreador ocular em pesquisas de 

mercado resulta da vontade para compreender as ações do consumidor [31]. Em 

geral, os anunciantes visam fornecer informações sobre o produto aos consumidores 

de forma eficiente para que o consumidor tenha conhecimento da existência do 

produto. Se o consumidor identifica o produto como um que potencialmente pode 

satisfazer a sua necessidade, espera-se que ele seja mais suscetível de adquirir um 

determinado produto se ele já possuir o conhecimento da disponibilidade do produto. 

A ação do consumidor pode ser grosseiramente modelada pelo diagrama de blocos 
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apresentado na Figura 2.2. Em geral, as ações do consumidor são influenciadas por 

uma combinação de fatores externos e internos. Os fatores externos podem incluir 

ações de marketing (por exemplo, a promoção do produto, distribuição, 

disponibilidade), fatos competitivos (por exemplo, o desejo de possuir o produto mais 

recente é maior) e fatores ambientais (por exemplo, condições de chuva tornam 

necessária a condição de possuir um guarda-chuva).Com base em influências 

externas e processos internos (perceptivos e cognitivos), um consumidor fará uma 

escolha quanto à possibilidade de fazer uma compra, e qual o produto para compra, 

resultando em uma ação de consumidor. O processo de tomada de decisão humana 

pode ser afetado pelo reconhecimento de sua necessidade ou desejo, e também 

pode ser influenciada por informações externas obtidas através de pesquisas e/ou 

através de memórias passadas e experiências. 

 

Figura 2.2 Modelo de ações de marketing e de consumidor 

 

2.3.1 Ciência da computação 

 

 Seguindo a hierarquia de sistemas de rastreamento ocular, este tema se 

concentra em dois tipos de aplicações interativas: seletiva e olhar-contingente. A 

primeira abordagem usa um rastreador ocular como um dispositivo de entrada, 

similar em alguns aspectos a um mouse. Este tipo de interação ocular geralmente é 

estudado por pesquisadores envolvidos nos campos da interação humano-

computador (HCI) e Computer-Supported Collaborative Work (CSCW). Uma 

aplicação olhar-contingente é um tipo de sistema de exibição em que as informações 

apresentadas ao espectador são geralmente manipuladas para coincidir com a 
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capacidade de abstração do sistema visual humano, frequentemente combinando 

percepção foveo-periférica em tempo real.  

 O uso de rastreadores oculares para aplicações interativas normalmente 

empregam o olhar um meio apontador, por exemplo, usando os olhos de uma 

maneira semelhante a um botão do mouse. Aplicações importantes envolvem a 

seleção de itens de interface (menus, botões, etc), bem como seleção de objetos ou 

áreas de Realidade Virtual (VR). Um protótipo de aplicação do "mundo real" do olhar 

como um modalidade interativa é a digitação dos olhos, particularmente para 

usuários com deficiência. 

 Outros usos do rastreamento ocular no campo geral da interação humano-

computador envolvem o olhar como uma modalidade de apontamento indireto, como 

uma referência no contexto lógico dos sistemas colaborativos, ou como uma ajuda 

utilizando apontando indireto nas interfaces de aplicativos. A utilização de 

rastreadores oculares em diagnósticos estão se sendo cada vez mais adotados para 

estudos de usabilidade, ou seja, testar a eficácia de interfaces tendo como base o 

local aonde os usuários olham no visor. 

 Recentemente, Coltekin(2006) [28] utilizou um método de gerenciamento 

base-piramidal LOD (Level of Detail) para processamento fotogramétrico de curta 

distância. Enquanto isso, o GCD (Gaze Continget Display) de Bohme (2006) [29] vai 

além da degradação da resolução espacial, degradando também resoluções 

temporais além do conteúdo espacial.  
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3 FERRAMENTA E RESULTADOS 

 

 O rastreador ocular desenvolvido possui características simples e mínimas, 

não necessitando configurações de calibração ou luz. O rastreamento realizado pela 

ferramenta acontece em tempo real e este rastreamento inclui em suas análises os 

movimentos da cabeça em conjunto com a movimentação dos olhos, o que promove 

um cálculo com exatidão suficiente para uma base de estudos e análises. A 

ferramenta funciona seguindo as seguintes etapas: 

1º etapa: Executar o programa. 

2º etapa: Localizar a face do usuário. 

3º etapa: Localizar o olho (apenas um) do usuário. 

4º etapa: Iniciar o rastreamento. 

 Após o início da 4º etapa, a ferramenta mostra um mapeamento em tempo 

real das posições x e y do olhar do usuário, e este processo ocorre num intervalo de 

frames configuráveis, com a webcam funcionando na faixa padrão de 30 FPS 

(frames por segundo).   

 Para o desenvolvimento da ferramenta eye tracker proposta no trabalho, foi 

utilizado os seguintes ambientes de trabalho: 

 

3.1 OpenCV 

 

 A escolha da biblioteca OpenCV para o auxílio no desenvolvimento da 

ferramenta se deu pelo OpenCV versão 2.4.5  ser uma biblioteca focada em 

computação visual e ter o código aberto (disponível em 

http://SourceForge.net/projects/opencvlibrary). A biblioteca é escrita em C e C++ e 

pode ser executada em Linux, Windows e Mac OS X. Também existe um 

desenvolvimento ativo em interfaces para Python, Ruby, Matlab, e outras línguas. A 

biblioteca foi projetada para oferecer eficiência computacional e tem um forte foco 

em aplicações em tempo real. O OpenCV é desenvolvido na linguagem C otimizada 

e pode tirar proveito do multi-processamento nos computadores. 
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 Um dos objetivos da OpenCV é fornecer uma infraestrutura sobre 

computação visual intuitiva que ajuda as pessoas a construírem aplicações 

sofisticadas. A biblioteca contém mais de 500 funções que abrangem diversas áreas 

da visão, incluindo áreas como psicologia, neurociência, setor industrial e 

ergonômico e ciência da computação. Como sabemos, a computação visual e o 

aprendizado de máquina possuem uma relação bem estreita, e o OpenCV também 

contém uma biblioteca de aprendizado de máquina completa. Essa sub-biblioteca 

está focada em reconhecimentos de padrões estatísticos e clustering.  

 

3.2 Configurações de software 

 

 A plataforma escolhida para o desenvolvimento do programa foi o 

Code::Blocks 10.05, na linguagem de programação C e C++. A plataforma foi 

escolhida devido a sua arquitetura facilmente pluggable, permite ao programador 

adicionar qualquer tipo de funcionalidade para o programa principal, através do uso 

de plug-ins. 

 

3.3 Configurações de hardware 

 

 O ambiente de hardware utilizado foi o Notebook HP Pavilion DV7 4295US, 

com as seguintes configurações: 

 Processador. Intel Core i7 2630qm. 

 Disco Rígido. 500 gigabytes. 

 Placa de Vídeo.  AMD Radeon HD 6570M. 

 Webcam. HP Truevision integrada 2.0 megapixels. 

 Memória RAM. 8 gigabytes. 

 

3.4 Implementações 

 

 A implementação dos programas utilizou uma grande parte dos recursos da 

biblioteca openCV para o manuseio do dispositivo de vídeo e para as 
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transformações (filtragens) em níveis de cores, assim como recursos para os 

aspectos posicionais (localizações de objetos), conforme comprovado nos anexos 

contendo os códigos a seguir. Os anexos A, B, C e D contém trechos de código do 

programa eyetracking.cpp, e os anexos E, F e G contém trechos de código do 

programa objecttracking.cpp. O anexo A mostra uma inicialização da webcam, uma 

configuração das resoluções desejadas (640x480), a passagem da captura do vídeo 

para um frame e então a passagem desse frame para uma tela. O anexo II 

apresenta os classificadores eye_cascade e face_cascade, que fornecem as 

localizações da face e do olho do usuário, de acordo com uma escala configurável 

(tamanho do olho em relação ao tamanho da cabeça), o anexo também mostra o 

carregamento dos classificadores, que fazem parte da implementação da biblioteca 

openCV, e nelas estão contidas os padrões de reconhecimento facial e ocular, 

devidamente configurados em um xml (extensible markup language). 

 Para o manuseio das localizações “x” e “y”, foram utilizados objetos do tipo 

Point, que possibilitaram um mapeamento dessas localizações na tela do programa, 

as variáveis minloc e maxloc e o método minMaxLoc configuram os valores limites 

para as posições “x” e “y” durante o rastreamento. A variável do tipo rect contém 

informações do enquadramento do olho. Essas especificações são observáveis no 

anexo C. O anexo D possui o método DetectEye, que é o método que detecta o olho 

do usuário, recebendo como parâmetros a imagem proveniente da webcam, um 

objeto do tipo tpl, que recebe o olho do usuário (se devidamente localizado), e um 

objeto do tipo Rect, que desenha um retângulo em volta do olho localizado. 

 O programa objecttracking.cpp possui o foco nas transformações em 

diferentes escalas de cores para tentar isolar um objeto, o anexo E oferece trechos 

de código com exemplos de transformações usadas no programa, das escala normal 

para a escala HSV, e da escala HSV para uma threshold binária (preto e branco). 

Um método que cria um trackbar, que é uma barra de configuração, é mostrada no 

anexo F, os valores máximos para hue (matiz), saturation (saturação) e value (valor) 

estão setados em um mínimo de 0 e um máximo de 256. Com estas configurações, 

conseguimos isolar um objeto através de tentativas, setando diferentes valores para 

“H”, “S” e V” e observando a mudança no comportamento das cores na escala em 

preto e branco. 
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 Finalmente, o anexo G contém o método trackFilteredObject, que procura 

objetos, de um tamanho configurável, para efetuar o rastreamento. A função recebe 

como parâmetro a imagem já convertida em preto e branco, as posições “x” e “y” do 

possível objeto encontrado. Para encontrar um objeto, a função utiliza a localização 

de contornos (contours) e um método da biblioteca openCV moments, que 

simplesmente tenta agrupar um número de pixels com a mesma cor (cor branca, no 

caso do programa) para tentar formar um polígono (objeto). O interessante em 

utilizar o método moments é que um conjunto de pixels não completamente 

agrupados (com pixels pretos no meio de brancos), podem ser tratados apenas 

como se fossem ruídos 

 

3.5 Resultados 

  
Os programas objecttracking.cpp e eyetracking.cpp apresentaram um 

rastreamento posicional com bons resultados.  

O programa eyetracking.cpp conseguiu localizar corretamente o olho do 

usuário, porém foram encontrados problemas na tentativa de localizar a pupila do 

usuário, e isso acarretou em apenas ser possível o rastreamento do olho em relação 

a cabeça do usuário, ou seja, o mapeamento das posições x e y só acontecem com 

a movimentação da cabeça, e consequentemente, do olho do usuário. Porém, com a 

cabeça imóvel, o programa não foi capaz de mapear a movimentação da pupila, 

permanecendo mapeando apenas a mesma posição do olho. O rastreamento e a 

identificação do olho do usuário são exemplificados na Figura 3.1 e Figura 3.2: 

 Figura 3.1 Rastreamento ocular pela ferramenta proposta 
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Com o programa rastreador_de_objetos.cpp, foi possível um rastreamento 

correto das posições x e y, conforme observado nas Figuras 3.3 e 3.4. 

Figura 3.2 Rastreamento ocular pela ferramenta proposta 

Figura 3.3 Rastreador de objetos desenvolvido paralelamente 
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Inicialmente, apenas um projeto foi iniciado, que foi o objecttracking.cpp. O 

que se acreditava com o início deste projeto seria na facilidade de migrar o 

rastreamento de um objeto para o rastreamento do olho, visto que até certo ponto o 

olho humano pode ser tratado como um objeto, porém, com o início do projeto 

eyetracking.cbp, surgiram problemas na questão de isolar e identificar corretamente 

a pupila do usuário, o que seria a questão chave do projeto. Por estes motivos, os 2 

projetos foram executados paralelamente. 

Várias tentativas como, por exemplo, filtragens em escala de cinza e 

filtragrens HSV (hue, saturation and value) foram executadas, e muitas tentativas 

resultaram em sucesso com relação ao projeto de rastrear objetos, mas muitos erros 

foramencontrados no projeto eye tracking.  

Como resultado a ferramenta rastreadora de objetos fez um mapeamento 

correto das posições e das movimentações de um objeto. 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Telas com filtro HSV, configurações de HSV e figura com algumas configurações setadas. 
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CONCLUSÃO 

 

 Eye tracking é por vezes referido como uma tecnologia em busca de um 

aplicativo. Através da apresentação de exemplos neste trabalho, foram mostradas 

muitas aplicações interessantes. Desta forma esse campo de pesquisa se mostra 

um bom negócio de oportunidade para a investigação significativa. 

 Também foi descrito que rastreadores oculares são de complexa 

configuração, usar e que eles muitas vezes exigem um alto investimento. Pode 

haver alguma verdade nesta observação, mas através do desenvolvimento da 

tecnologia, os rastreadores oculares estão se tornando muito mais fáceis de usar. 

Os rastreadores baseados em vídeo, em particular, estão se tornando relativamente 

mais baratos, precisos, e de uso simplificado. A atual questão das pesquisas em eye 

tracking é um rastreador ocular que seja livre de calibrações. Vários centros de 

pesquisa estão em busca deste objetivo. Com o uso de múltiplas câmeras de vídeo 

e de técnicas de computação visual, este objetivo pode ser conseguido muito em 

breve. 

Com a conclusão do projeto, foi possível o desenvolvimento de um rastreador 

ocular ocular, e avanços foram alcançados em relação ao rastreamento da trajetória 

ocular.  

Espera-se por meio da utilização desta ferramenta a obtenção de resultados 

satisfatórios para o usuário, e assim, contribuir para a área na qual o uso da 

ferramenta for designada, seja em detecção e análise de doenças, no campo 

médico, seja no estudo da usabilidade em páginas web ou para infinitas 

possibilidades de análise e estudo em relação ao comportamento humano. 
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ANEXO – A 

cv::VideoCapture cap(0); 

cap.set(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640); 

cap.set(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480); 

cv::Mat frame; 

cap >> frame; 

cv::imshow("video", frame); 
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ANEXO – B  

cv::CascadeClassifier face_cascade; 

cv::CascadeClassifier eye_cascade; 

face_cascade.detectMultiScale(im, faces, 1.1, 2, 0|CV_HAAR_SCALE_IMAGE, 

cv::Size(45,45)); 

eye_cascade.detectMultiScale(face, eyes, 1.1, 2, 0|CV_HAAR_SCALE_IMAGE, 

cv::Size(30,30)); 

face_cascade.load("haarcascade_frontalface_alt2.xml"); 

eye_cascade.load("haarcascade_eye.xml"); 
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ANEXO – C  

double minval, maxval; 

cv::Point minloc, maxloc; 

cv::minMaxLoc(dst, &minval, &maxval, &minloc, &maxloc) 

rect.x = window.x + minloc.x; 

rect.y = window.y + minloc.y; 
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 ANEXO – D  

 

int detectEye(cv::Mat& im, cv::Mat& tpl, cv::Rect& rect) 

{ 

std::vector<cv::Rect> faces, eyes; 

face_cascade.detectMultiScale(im, faces, 1.1, 2, 0|CV_HAAR_SCALE_IMAGE, 

cv::Size(45,45)); 

for (int i = 0; i < faces.size(); i++) 

{ 

cv::Mat face = im(faces[i]); 

eye_cascade.detectMultiScale(face, eyes, 1.1, 2, 0|CV_HAAR_SCALE_IMAGE, 

cv::Size(30,30)); 

if (eyes.size()) 

{  

rect = eyes[0] + cv::Point(faces[i].x, faces[i].y); 

tpl  = im(rect); } 

} 

return eyes.size(); 
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ANEXO – E 

Mat HSV; 

Mat threshold; 

cvtColor(cameraFeed,HSV,COLOR_BGR2HSV);      

inRange(HSV,cv::Scalar(H_MIN,S_MIN,V_MIN),cv::Scalar(H_MAX,S_MAX,V_MAX),

threshold); 
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ANEXO – F 

 

void createTrackbars() 

{ 

createTrackbar( "H_MIN", trackbarWindowName, &H_MIN, H_MAX, on_trackbar ); 

createTrackbar( "H_MAX", trackbarWindowName, &H_MAX, H_MAX, on_trackbar ); 

createTrackbar( "S_MIN", trackbarWindowName, &S_MIN, S_MAX, on_trackbar ); 

createTrackbar( "S_MAX", trackbarWindowName, &S_MAX, S_MAX, on_trackbar ); 

createTrackbar( "V_MIN", trackbarWindowName, &V_MIN, V_MAX, on_trackbar ); 

createTrackbar( "V_MAX", trackbarWindowName, &V_MAX, V_MAX, on_trackbar ); 

}  
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ANEXO – G  

 

void trackFilteredObject(int &x, int &y, Mat threshold, Mat &cameraFeed) 

{ 

Mat temp; 

threshold.copyTo(temp); 

vector< vector<cv::Point> > contours; 

vector<Vec4i> hierarchy; 

findContours(temp,contours,hierarchy,CV_RETR_CCOMP,CV_CHAIN_APPROX_SI

MPLE ); 

double refArea = 0; 

bool objectFound = true; 

if (hierarchy.size() > 0) 

{ 

int numObjects = hierarchy.size(); 

{ 

for (int index = 0; index >= 0; index = hierarchy[index][0]) 

{ 

Moments moment = moments((cv::Mat)contours[index]); 

double area = moment.m00; 

if(area>MIN_OBJECT_AREA && area<MAX_OBJECT_AREA && area>refArea) 
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{ 

x = moment.m10/area; 

y = moment.m01/area; 

objectFound = true; 

refArea = area; 

} 

else objectFound = false; 

} 

if(objectFound ==true) 

{ 

putText(cameraFeed,"Tracking Object",cv::Point(0,50),2,1,cv::Scalar(0,255,0),2); 

drawObject(x,y,cameraFeed); 

} 

} 

else putText(cameraFeed,"TOO MUCH NOISE! ADJUST 

FILTER",cv::Point(0,50),1,2,cv::Scalar(0,0,255),2); 

 

 

 

 

 

 


