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RESUMO

Este projeto tem por objetivo reunir conhecimento teórico acerca do tema 

proposto para o desenvolvimento de um sistema de rastreamento de zoom de 

câmera, para uso em cenários virtuais. Tal sistema permitirá que um determinado 

cenário virtual se torne suscetível às movimentações de uma câmera real, de 

forma a reagir a essas movimentações da mesma forma que um cenário real faria, 

tornando a inserção de elementos reais (atores ou apresentadores) mais 

verossímil. 

PALAVRAS-CHAVE: Chroma Key, Cenários Virtuais, Posicionamento de 

Câmera, Rastreador.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho está dividido em 8 capítulos, de modo a apresentar e 

descrever os principais conceitos e tecnologias envolvidas, desde as definições de 

realidade virtual até os diferentes métodos para reconhecimento de padrões, a fim 

de que o leitor entenda todo o contexto no qual a tecnologia proposta está 

inserida. A seguir é apresentado o escopo do trabalho, a proposta de 

desenvolvimento de um sistema de rastreamento de zoom de câmera, baseado 

em imagens 2D capturadas. Em seguida são apresentadas as propostas para 

trabalhos futuros baseados nesse trabalho, as considerações finais, bem como as 

referências bibliográficas.

No capítulo 1 é feita uma introdução ao trabalho, apresentando sua 

estrutura, fazendo-se uma breve descrição dos capítulos. Neste capítulo também 

são apresentadas as justificativas para o desenvolvimento de tal trabalho e os 

objetivos a serem alcançados.

No capítulo 2 é feito um estudo da Realidade Virtual, apresentando o 

conceito, o histórico, a sua importância, e demonstrando várias aplicações e 

dispositivos que fazem uso dessa tecnologia.

O capítulo 3 aborda a Realidade Aumentada, que é, em última instância, o 

resultado final da junção da realidade virtual com os elementos do mundo real. 



Neste capítulo são apresentados conceitos, aplicações e técnicas utilizadas. A 

aplicação do sistema proposto seria um exemplo de Realidade Aumentada.

No capítulo 4 são estudados técnicas de Reconhecimento de Padrões, 

conceitos, teorias envolvidas, abordagens e aplicações interessantes para o 

desenvolvimento desse trabalho.

No capítulo 5 são apresentados alguns conceitos mais diretamente ligados 

ao sistema proposto, como Estúdios Virtuais e Sistemas de Rastreamento de 

Câmera. É apresentado o contexto do problema, bem como a vantagem de se 

utilizar o Rastreamento Óptico de Posicionamento em relação aos demais.

O capítulo 6 apresenta o sistema proposto. Nesse capítulo são 

apresentadas as possíveis soluções encontradas na literatura e a solução 

proposta no trabalho, discorrendo sobre os algoritmos e técnicas utilizados, e 

fazendo um breve comparativo com as demais soluções.

No capítulo 7 são sugeridos os trabalhos futuros a serem desenvolvidos a 

partir da tecnologia criada, com possíveis extensões e modificações a serem feitas 

no sistema apresentado.

No capítulo 8 são feitas as considerações finais sobre o trabalho, os 

resultados obtidos e uma análise da sua importância para a solução do problema 

apresentado.



1.1. Justificativas

A necessidade de se rastrear o movimento de uma câmera ao se trabalhar 

com cenários virtuais está na qualidade do resultado final obtido. Sem esse 

rastreamento, não há como alinhar o cenário virtual com os atores reais, e há 

perda de liberdade de movimentos, visto que a falta de sincronia entre a imagem 

real obtida pela câmera e o cenário virtual montado cria efeitos indesejáveis. A 

sincronização entre esses elementos, objetivo do rastreamento de posicionamento 

de câmera, torna a imersão dos objetos reais no ambiente virtual mais verossímil.

Apesar de já existirem soluções para esse problema no mercado, tais 

soluções são caras, e muitas possuem limitações que as tornam inadequadas 

para os sistemas onde deveriam ser implantadas. Os modelos que usam sensores 

magnéticos, por exemplo, exigem muito tempo para calibração dos instrumentos, 

além de serem sensíveis a interferências externas. Os modelos ópticos são mais 

baratos, mas são mais complexos na sua implementação, além de exigirem que 

um determinado ponto de referência (marcador) esteja dentro do quadro de 

captura da câmera, o que limita sua movimentação. Neste trabalho é apresentado 

um modelo do tipo óptico.



1.2. Objetivos

Nesse tópico será apresentado o objetivo principal da concepção desse 

trabalho, bem como os objetivos secundários importantes ao correto entendimento 

das informações apresentadas nos próximos capítulos.

1.2.1. Objetivo principal

O principal objetivo desse trabalho é apresentar uma proposta de 

implementação de um sistema de rastreamento óptico de zoom de câmera para 

um sistema de chroma-key.

1.2.2. Objetivos secundários

Para que o objetivo principal fosse alcançado, foi de grande importância e 

necessidade a busca de conhecimento teórico para servir de embasamento para o 

estudo do desenvolvimento de técnicas de rastreamento de posicionamento de 

câmeras baseado em imagens 2D capturadas. 

No trabalho é feito um estudo sobre o contexto da tecnologia pretendida, 

com ênfase nos conceitos sobre Realidade Virtual, Realidade Aumentada e 

Reconhecimento de Padrões, a fim de se obter as referências necessárias para a 



avaliação das técnicas e algoritmos a serem utilizados no processo de 

desenvolvimento, bem como o estudo de técnicas de detecção de bordas, 

reconhecimento de figuras geométricas em imagens capturadas e algoritmos para 

otimização de desempenho.

O conhecimento nas áreas de rastreamento de câmera e processamento de 

imagens também foi necessário, onde se procurou analisar vantagens e 

desvantagens das diferentes abordagens estudadas.



2. REALIDADE VIRTUAL

Nesse capítulo serão abordados os conceitos fundamentais e definições 

relativas à realidade virtual. Será também mostrado um breve histórico 

apresentando o desenvolvimento dessa tecnologia em diferentes áreas e 

aplicações, bem como as principais técnicas utilizadas atualmente.

2.1. Conceitos

“A Realidade Virtual (RV) é uma ‘interface avançada do usuário’ para 

acessar aplicações executadas no computador, propiciando a visualização, 

movimentação interação do usuário, em tempo real, em ambientes tridimensionais 

gerados por computador.” (KIRNER; SISCOUTTO, 2007, p.6). Em outras palavras 

a realidade virtual pode ser definida como uma tecnologia computacional com o 

objetivo de simular a sensação de realidade de uma pessoa através do uso de 

dispositivos multisensoriais e interfaces interativas avançadas. Um sistema de 

realidade virtual consiste na junção de alguns importantes conceitos: como a 

imersão, a interação, a navegação e a imaginação.

Por imersão, entende-se como o sentimento de maior envolvimento com o 

ambiente da aplicação utilizada, fazendo com que o usuário sinta-se dentro do 

ambiente virtual. As maneiras mais conhecidas de se obter um sistema imersivo é 



através da utilização de capacetes de visualização ou de salas de projeção. A 

sensação de imersão não se obtém apenas pelo fator visual, mas também pelo 

som e pelo equilíbrio do usuário em relação ao ambiente, proporcionando maior 

fidelidade ao sistema.

A interação diz respeito à relação de comunicação entre a pessoa e o 

mundo virtual. Dessa forma, pode-se perceber a reação dos objetos do ambiente 

de acordo com as ações do usuário. Essa característica pode ser identificada nos 

jogos de videogame onde o personagem do jogo reage segundo a ação do 

jogador. Para isso, a interação ocorre em tempo real, com o auxilio de 

equipamentos computacionais. 

A interação mais simples em um ambiente virtual é a navegação. A 

navegação consiste na movimentação do usuário pelo espaço tridimensional, não 

promovendo alterações na aplicação, mas apenas mudando o ponto de vista de 

visualização no cenário.

A imaginação nos apresenta a idéia de envolvimento da pessoa com a 

interface virtual. A imersão e a interação são os principais responsáveis pelo 

estimulo da imaginação de uma pessoa em um ambiente virtual. Quanto mais 

estimulada for a imaginação do usuário, maior será a sensação de realidade 

desses sistemas.

Os ambientes de realidade virtual podem ser imersivos ou não imersivos. 

Os ambientes imersivos, como já foi apresentado, caracterizam-se pelo uso de 

capacetes ou salas de projeção, dando ao usuário, a impressão de ele estar 

atuando dentro do ambiente. Enquanto que os ambientes virtuais não imersivos 

baseiam-se no uso de monitores, e a interação ocorre principalmente por meio de 



dispositivos de entrada comuns, como o mouse e o teclado. Ao contrario dos 

ambientes imersivos, os não imersivos não envolvem tanto os usuários de forma a 

se sentirem dentro da aplicação.

A realidade virtual pode ser dividida em passiva, exploratória e interativa. 

Uma sessão de realidade virtual passiva é aquela em que o usuário não interfere 

na exploração do ambiente 3D. Ou seja, o usuário não detém controle algum 

sobre de interação, sendo o software o controlador exclusivo de toda a 

movimentação no ambiente. Na sessão exploratória o usuário pode movimentar-

se pelo ambiente da forma que quiser, porem não pode interagir de outra forma 

com os objetos contidos nele. A sessão interativa é a que simula mais fielmente a 

realidade, pois alem da exploração visual no ambiente, o usuário pode interagir 

com os objetos contidos no mesmo, fazendo com que eles reajam as suas ações.

Atualmente o uso de monitores para a simulação da realidade ainda é 

aceitável, porem com a constante evolução da tecnologia, a tendência para o 

futuro será a popularização dos ambientes imersivos.



Figura 1 - Exemplo de um ambiente virtual

2.2. História

Uma das primeiras experiências na área da realidade virtual que se tem 

conhecimento, ocorreu por volta dos anos 50, quando foram criados o cinerama e 

o cinemascope. O cinerama foi introduzido em 1952. O sistema utilizava três 

câmaras e três projetores de forma a obter uma imagem alargada. Um ano depois 

foi apresentado o cinemascope com o filme “The Robe”. (CANAU, 2004).

No final da década de 50, um cineasta chamado Morton Heilig desenvolveu 

um console denominado sensorama. Tratava-se de um simulador de um passeio 

pelo bairro de Brooklyn baseado em vídeo, que permitia ao usuário diversas 



sensações de realidade simulada. Para isso o sensorama dispunha de um display 

estereoscópico, que permitia uma visão tridimensional, ventiladores, que 

simulavam ventos e vibrações, alto-falantes, que emitiam sons estéreo do 

ambiente simulado, e ate mesmo aromas característicos. A sensação de 

movimentação era simulada por uma cadeira móvel. Embora seu invento não 

tivesse alcançado muito sucesso comercial na época, os conceitos apresentados 

por Heilig foram os precursores da idéia de imersão no campo da realidade virtual.

Em  1961, os engenheiros da Philco Corporation desenvolveram o primeiro

sistema de circuito fechado de televisão, chamado Headsight. Consistia de um 

capacete, a qual possuía um visor acoplado e um sistema de rastreamento. O 

rastreador permitia ao usuário que o mesmo pudesse controlar remotamente uma 

câmera de televisão a partir da movimentação do capacete. Posteriormente esse 

equipamento passou a ser conhecido como head mounted display (HMD).

O primeiro capacete de visualização de imagens geradas por computador 

foi criado em 1968, pelo cientista da computação Ivan Sutherland, da universidade 

de Harvard. O sistema, chamado de “Ultimate Display” por seu criador, permitia 

uma simulação virtual bastante fiel do mundo real, pois exibia imagens em 

estéreo, possibilitando a ilusão de profundidade, alem de mudar o campo de visão 

do usuário de acordo com a movimentação de sua cabeça. Para alguns autores e 

pesquisadores da área, esse projeto é considerado o marco inicial da realidade 

virtual.

Imagens estéreo são imagens projetadas em pontos de observação 

diferentes para os olhos. Com esse processo pode-se simular a sensação de 

visão 3D, através da profundidade, distancia, posição e tamanho dos objetos 



apresentados. A disparidade entre essas imagens geradas por computador é 

conhecida como paralaxe.

No ano de 1977 surgiram as primeiras luvas de realidade virtual 

desenvolvidas por Dan Sandin, Richard Sayre e Thomas Defanti da universidade 

de Illinois. Em 1982, Thomas Zimmerman também criou o seu modelo de luvas 

para acoplar ao computador. O funcionamento dessas luvas ocorre através de 

sensores de fibra óptica, que detectam e medem as flexões e abduções dos 

dedos. Quando um desses movimentos ocorre, as propriedades de transmissão 

de luz da fibra óptica são alteradas.

A partir de 1987 a empresa VPL Research Inc, da qual Zimmerman foi um 

dos fundadores, passou a vender produtos de realidade virtual. O primeiro produto 

a ser comercializado foi a famosa luva DataGlove. Em seguida o capacete 

chamado Eye Phones também começou a ser vendido pela empresa.

A partir de entao, com o constante desenvolvimento da tecnologia da área, 

a realidade virtual foi provocando cada vez mais o interesse de diversas pessoas, 

desde a criança que deseja apenas se divertir com jogos, até o presidente de uma 

grande empresa que precisa se comunicar a distancia com seus parceiros ou 

sócios. Essa popularização ocorreu principalmente devido ao aparecimento de 

novos produtos e da redução dos preços, aliados a grande variabilidade de áreas 

de aplicação dessa tecnologia.



Figura 2 – Sensorama à esquerda, Eye Phones à direita e acima e Data Glove à direita e abaixo.



2.3. Dispositivos

Muitos tipos de dispositivos de realidade virtual podem ser encontrados 

atualmente no mercado. A função básica desses dispositivos é proporcionar ao 

usuário a sensação de imersão, simulando de forma fiel o mundo real. O 

funcionamento desses equipamentos segue o principio da ação e reação. Os 

movimentos, ou ações realizadas pelo usuário são lidos por sensores. Entao os 

equipamentos reagem a essas ações, de forma a simular as sensações no 

usuário. Essa seção ira apresentar alguns dos dispositivos mais conhecidos e 

utilizados.

2.3.1. Head Mounted Displays – HMD

É um dos mais populares dispositivos utilizados em realidade virtual. 

Consiste em duas pequenas telas posicionadas frontalmente a cada olho do 

usuário. Nessas telas são apresentadas imagens do ambiente virtual em 

diferentes ângulos de observação para cada olho. Essa diferença entre o 

posicionamento das telas simula a idéia de profundidade dos objetos do ambiente 

virtual. Existem HMDs com monitores de tubos de raios catódicos (CRTs) e com 

monitores de cristal liquido (LCDs). Os CRTs têm a vantagem de exibirem 

imagens de alta resolução com uma qualidade de som muito boa. Porem são 



muito pesados, volumosos e funcionam com altas voltagens. Os LCDs funcionam 

com baixas voltagens e são bem mais leves. Um dispositivo de rastreamento 

acoplado ao equipamento fornece informações de localização e orientação da 

cabeça do usuário, simulando a correta navegação no ambiente virtual.

Figura 3 – Dois exemplos de HMDs disponíveis no mercado

2.3.2. Binocular Omni-Orientation Monitor – BOOM

O BOOM é um dispositivo de visão estereoscópica de alta resolução que 

permite o controle interativo e em tempo real de uma caixa composta de dois 

monitores de CRT. Para evitar o problema do peso desse tipo de monitores, a 

caixa fica suspensa por um braço mecânico articulado, que permite que o usuário 

possa gira-lo em qualquer direção. O BOOM gera imagens baseadas em sensores 

localizados no braço mecânico. A corrente elétrica necessária ao funcionamento 

dos monitores é levada a eles através desse braço, não existindo assim, o 



problema da alta voltagem próxima a cabeça do usuário. Esse equipamento é 

capaz de exibir imagens de resolução de ate 1280 X 1024 pixels, e com 16 

milhões de cores, como é o caso do BOOM vendido pela empresa FakeSpace 

pelo valor de U$74.000.

Figura 4 - BOOM comercializado pela FakeSpace

2.3.3. Caverna virtual

A caverna virtual ou cave (Cave Automatic Virtual Environment) é um 

sistema de realidade virtual formado por uma pequena sala onde o usuário pode 

interagir com um ambiente virtual tridimensional projetado em suas paredes.

Com a caverna virtual, o usuário pode ficar totalmente imerso no mundo 

virtual, sem que para isso ele precise de capacetes com monitores especiais. 



Dessa forma o usuário não perde a sua orientação de equilíbrio em relação ao 

ambiente, ao contrario do que ocorre utilizando-se capacetes. Essa tecnologia 

pode ser utilizada em diversos campos distintos, como na engenharia, na 

medicina, nas ciências básicas e no entretenimento.

O nome é uma referencia a alegoria da caverna de Platão, onde são 

contempladas algumas idéias relativas à percepção, realidade e ilusão.

Figura 5 – Cave



2.3.4. Luvas para realidade virtual

Existem três categorias de luvas usadas em aplicações de realidade virtual. 

As luvas com medidores de luminosidade, as luvas com esqueletos externos e as 

luvas com tinta condutiva. 

As luvas com medidores de luminosidade, quando flexionadas, tem suas 

propriedades de transmissão de luz alteradas por fibras ópticas. Esse mecanismo 

foi utilizado na construção da famosa DataGlove da empresa VPL. O principio de 

funcionamento é simples, é colocado um par de fibras ópticas sobre cada dedo, 

pelo lado externo da mão. Essas fibras ópticas, por sua vez, detectam as flexões e 

abduções dos dedos.

As luvas com esqueletos externos possuem uma espécie de armadura 

externa presa a mão para detectar os movimentos. Cada junção dessa estrutura 

possui um sensor que permite uma medição rápida e precisa da movimentação 

dos dedos.

A terceira categoria de luvas se baseia na utilização de tinta condutiva para 

medir o movimento dos dedos. A idéia é colocar um substrato flexível sobre uma 

luva de lycra. Esse substrato possui um medidor de resistência elétrica 

posicionado nos extremos de uma tira pintada com tinta condutora. Esse 

mecanismo é utilizado para fazer a leitura dos movimentos da mão, resultando 

num dispositivo de mais baixo custo.



Todos os tipos de luvas apresentados nessa seção, permitem que o usuario 

interaja e navegue em ambientes virtuais, suportando movimentos gestuais, como 

apontar, pegar e manipular objetos.

Figura 6 - Na esquerda, uma luva baseada em medidores de luminosidade. No centro, uma luva com 

esqueletos externos. Na direita, uma luva com tinta condutiva.



3. REALIDADE AUMENTADA

Nesse capitulo será apresentada a realidade aumentada, através de 

conceitos fundamentais e exemplos de sistemas. O estudo dessa tecnologia é 

importante para o entendimento dos conceitos relativos ao projeto desenvolvido.

3.1. Conceitos

A realidade aumentada pode ser definida como uma combinação de um 

ambiente virtual com um ambiente real, de forma a produzir um ambiente único 

capaz de facilitar a analise e a interação de informações visuais. Em outras 

palavras, podemos dizer que “a realidade aumentada caracteriza-se pela 

sobreposição de objetos virtuais em ambientes reais” (MILGRAM, 1994). Esses 

objetos podem ser gráficos, sons, sensações táteis e ate cheiros, que são 

agregados ao mundo real. Esse conceito de realidade aumentada pode ser 

inserido num contexto mais amplo, o da realidade misturada. 

A realidade misturada abrange tanto a realidade aumentada como a 

virtualidade aumentada. Essa ultima baseia-se na idéia da sobreposição de 

objetos reais em um ambiente virtual, ou seja, exatamente o oposto da realidade 

aumentada. Podemos entao concluir que a realidade aumentada esta mais 



próxima do mundo real, enquanto que a virtualidade aumentada esta mais próxima 

do mundo virtual.

Figura 7 - Exemplo de como será uma aplicação de realidade aumentada em funcionamento.

3.2. Aplicações

A realidade aumentada ainda está em um estagio inicial de pesquisa e 

desenvolvimento em varias universidades e empresas de tecnologia, mas a 

tendência é que no futuro essa tecnologia traga benefícios para diversas áreas de 

aplicação. como turismo, ciência ,educação, diversão, medicina e serviços 

militares. A idéia de podermos adicionar gráficos informativos e outras imagens 

virtuais à nossa visão real, nos ajudara a interagir visualmente de diferentes 

formas com o mundo real.



O setor de manutenção e construção será, provavelmente um dos primeiros 

a utilizar aplicações de realidade aumentada. Nesse caso, tais sistemas podem 

apresentar gráficos e informações relevantes ao objeto em que a pessoa esteja 

trabalhando, como tamanho, distancia em relação a outro objeto, peso 

aproximado, etc. 

No setor militar, os sistemas de realidade aumentada poderão trazer 

benefícios vitais às operações militares, tanto que o Departamento de Pesquisa 

Naval dos Estados Unidos já patrocinou pesquisas sobre realidade aumentada.

Os estudantes e turistas também serão beneficiados por essa tecnologia. 

Por exemplo, na visita a algum lugar histórico, eles poderão visualizar informações 

e gráficos referentes a cada lugar que olharem. Ate mesmo uma reconstituição 

virtual de algum acontecimento pode ser apresentada no mundo real, como um 

filme.

A área de entretenimento também é uma das mais interessantes no 

desenvolvimento de tecnologias de realidade aumentada. O aprimoramento de 

jogos envolvendo essas tecnologias fará com que os jogadores entrem 

literalmente nos jogos, e interajam com personagens virtuais em cenários reais já 

conhecidos pelo usuário.

Alem dessas aplicações citadas, pode-se reunir diversos outros setores que 

serão beneficiados pela introdução da realidade aumentada como um meio de 

facilitar e melhorar as atividades desenvolvidas pelo homem. A principal 

dificuldade na elaboração de sistemas de realidade aumentada é a precisão da 

sincronização espacial e temporal da imagem virtual em relação ao ambiente real.



3.3. Rastreamento e orientação

O grande desafio para os pesquisadores e desenvolvedores de sistemas de 

realidade aumentada é o conhecimento da localização do usuário em tempo real. 

Outro problema relacionado a essa localização é o rastreamento dos olhos e da 

cabeça do usuário. O sistema de rastreamento deve ser capaz de reconhecer 

todos esses movimentos e projetar os gráficos e imagens virtuais de acordo com o 

que o usuário estiver vendo em determinado instante no mundo real. As 

tecnologias de rastreamento disponíveis atualmente nos visores de vídeo e nos 

ópticos transparentes são pouco avançadas, e por isso pode-se perceber um 

pequeno atraso na projeção dos objetos virtuais quando ocorre a alteração do 

ponto de vista do usuário.

A melhor tecnologia de rastreamento disponível para grandes áreas abertas 

é o GPS. Porem, os receptores GPS tem precisão de 10 à 30 metros, o que não é 

bom para a realidade aumentada, que deve ter precisão de escala milimétrica. 

Outra característica para que os sistemas de realidade aumentada cheguem a um 

potencial adequado de usabilidade, é a possibilidade de uso tanto em ambientes 

externos, como em ambientes internos. O rastreamento se torna mais fácil em 

espaços menores do que em maiores.



Figura 8 - Sistema de realidade aumentada

Alguns pesquisadores da universidade da Carolina do Norte desenvolveram 

um sistema bastante preciso de rastreamento que funciona em uma área de 

aproximadamente 50 metros quadrados. Trata-se de um sistema óptico-eletrônico, 

denominado Hiball Tracking System, que consiste em seis sensores ópticos 

colocados no usuário e diodos de emissão de luz infravermelha (LEDs) inseridos 

em painéis especiais colocados no teto. O sistema utiliza a localização dos LEDs, 

a geometria dos sensores ópticos acoplados ao usuário e um algoritmo para 

calcular a posição e a orientação do usuário. O sistema é capaz de identificar 

movimentos lineares menores do que 0,2 milímetros, e movimentos angulares 

menores que 0,03 graus. Possui uma freqüência de atualização de mais de 

1500Hz e uma latência media de 1 milissegundo.



Figura 9 - Hiball Tracking System

3.4. Dispositivos de realidade aumentada

Os dispositivos usados em sistemas de realidade aumentada podem ser 

classificados conforme o tipo de display utilizado (AZUMA, 2001). Segundo essa 

divisão, esses dispositivos se encaixam em um dos quatro sistemas abaixo 

listados:

 Sistema de visão óptica direta;

 Sistema de visão direta por vídeo;

 Sistema de visão por vídeo baseado em monitor;

 Sistema de visão óptica por projeção.

O sistema de visão óptica direta baseia-se no uso de óculos ou capacetes 

com lentes que permitem a visualização direta do ambiente real, possibilitando ao 



mesmo tempo a projeção de imagens virtuais ajustadas à cena real. Para que isso 

seja possível, utiliza-se uma lente inclinada que permite a visão direta e que reflete 

a projeção das imagens virtuais nos olhos do usuário. 

Figura 10 - Sistema de visão óptica direta

O sistema de visão direta por vídeo impede que o usuário veja diretamente 

o ambiente real que o cerca. Esse sistema utiliza capacetes com pequenas 

câmeras de vídeo acopladas externamente, para capturar imagens. Essas 

imagens, são entao combinadas a objetos virtuais, e são exibidas em tempo real 

em monitores internos ao capacete. O problema desse tipo de sistema é o atraso 

(lag) na atualização das imagens quando o usuário movimenta a cabeça.



Figura 11 - Sistema de visão direta por vídeo

O sistema de visão por vídeo baseado em monitor utiliza uma webcam para 

capturar a cena real. Depois de capturada, a cena real é misturada com os objetos 

virtuais e entao apresentados no monitor. A diferença em relação ao sistema 

anterior, é que nesse caso o ponto de vista do usuário normalmente é fixo e 

depende do posicionamento da webcam.

Figura 12 - Sistema de visão por vídeo baseado em monitor



O sistema de visão óptica por projeção baseia-se na utilização de 

superfícies do ambiente real, onde são projetadas imagens dos objetos virtuais, 

cujo conjunto é apresentado ao usuário que o visualiza sem a necessidade de 

nenhum equipamento auxiliar. Embora interessante, esse sistema é muito restrito 

às condições do ambiente real, em função da necessidade de superfícies de 

projeção.

Os sistemas de visão diretos são apropriados para situações em que a 

perda de visualização do ambiente real pode ser perigosa, como é o caso de uma 

pessoa andando pela rua, dirigindo um carro ou pilotando um avião, enquanto que 

os sistemas de visão por vídeo são adequados para o uso em locais fechados, 

onde o usuário tem controle da situação, pois não oferece nenhum risco, caso 

ocorra alguma perda de imagens.



4. RECONHECIMENTO DE PADRÕES

Nesse capitulo serão abordados conceitos relacionados à área de 

reconhecimento de padrões, bem como suas principais características. Serão 

apresentados exemplos de problemas interessantes e aplicações nos mais 

variados domínios para uma abordagem mais completa do tema.

4.1. Conceitos e características gerais

Reconhecimento de padrões é a área de pesquisa que trata da 

classificação e descrição de informações ou objetos em categorias ou classes 

através da identificação de um conjunto de propriedades ou características 

comuns (THEODORIDIS, 1999). Esse reconhecimento pode ser baseado em 

algum conhecimento predefinido ou em informações estatísticas extraídas dos 

padrões.

Essa ciência pode ser encontrada em estudos nas mais variadas áreas de 

atuação, como a psicologia e a etnologia, porem é na área da informática ou 

ciência da computação, que podemos encontrar variados tópicos relacionados ao 

tema de reconhecimento de padrões, dentre os quais podemos citar:

 Processamento de sinal e imagem;

 Teoria da otimização e da estimação;



 Inteligência artificial;

 Aprendizagem de maquina;

 Mineração de dados;

 Sistemas adaptativos;

 Redes neurais;

 Teoria dos autômatos;

 Conjuntos difusos;

 Linguagens formais.

Figura 13 - Exemplo de uma estrutura de sistema de reconhecimento de padrões



Um padrão pode ser definido como um modelo de configuração ou uma 

característica comum a objetos ou informações (FRED, 2001). O padrão é 

interpretado como uma entidade com um nome e características associadas a ela.

Um projeto de reconhecimento de padrões pode ser definido em três 

etapas. Na primeira etapa deve-se identificar as características dos objetos que 

serão classificados. Na segunda etapa é feita uma seleção das características 

mais diferenciadas. Na terceira e ultima etapa deve-se construir um classificador 

com base nos dados coletados.

4.2. História

Muitos acontecimentos foram importantes na historia do reconhecimento de 

padrões. Esses fatos foram divididos cronologicamente para cada uma das quatro 

importantes áreas relacionadas: Teoria da decisão; Analise sintática de padrões; 

Redes neurais e Conjuntos difusos. (SÁ, 2000).

 Teoria da decisão:

No final da década de 20, J. Neyman e E. S. Pearson iniciaram um trabalho 

pioneiro na teoria da decisão. Em 1936, foi desenvolvido por R. A. Fisher o 

conceito de funções discriminantes em problemas de classificação. Três anos 

mais tarde, A. Wald introduziu o conceito de risco na teoria da decisão. O próximo 

marco importante só aconteceria 18 anos depois, quando C. K. Chow aplicou a 

teoria  da decisão Bayesiana ao reconhecimento de padrões. No ano seguinte, T. 



W. Anderson desenvolveu detalhadamente a classificação Bayesiana com 

distribuições normais multivariadas. Passaram-se mais nove anos, ate que T. M. 

Cover e P. E. Hart analisaram o método não paramétrico dos k vizinhos mais 

próximos e determinaram limites para o erro de classificação baseados nesse 

método. Um ano depois, L. N. Kanal e B. Chandrasekaran detalharam os aspectos 

relacionados com a dimensionalidade  dos problemas de reconhecimento de 

padrões. Em 1971, D. G. Lainiotis e S. K. Park apresentaram limites para a 

probabilidade de ocorrência de erros em um classificador estatístico. Nesse 

mesmo ano K. Fukunaga e D. L. Kessell apresentaram formulas de erro para 

classificações estatísticas. Em 1972, D. H Foley criou formulas para as estimativas 

de erro de aprendizagem e teste para um classificador estatístico linear de duas 

classes. Em 1973, D. A. Bell apresentou um trabalho detalhado sobre 

classificadores usando arvores de decisão. Um ano depois, G. t. Toussant 

apresentou o método de rotação, a partir da comparação de diversos métodos de 

estimativa de probabilidade de erro. Em 1975, J. A. Hartigan apresentou uma 

pesquisa detalhada sobre as diversas técnicas de aglomeração de dados e 

estimativa. Em 1980, S. Raudys e V. Pikelis generalizaram o trabalho de Foley 

(1972) para diversos tipos de classificadores. Nove anos mais tarde K. Fukunaga 

e R. R. Hayes analisaram o efeito da dimensão da amostra no projeto de 

classificação estatística. Em 1991, S. B. Gelfand, C. S. Ravishankar e E. J. Delp 

detalharam o projeto de classificadores hierárquicos. Em 1995, E. Backer 

apresentou um trabalho de aplicação de técnicas de inteligência artificial em 

analise de aglomerações.



 Analise sintática de padrões:

Em 1969, J. Hopcroft e J. Ullman mostraram a relação entre certas classes 

de gramáticas e autômatos de analise sintática. No mesmo ano, A. C. Shaw 

também mostrou a relação entre descrição e analise sintática de dados pictóricos. 

Em 1975, S. Horowitz apresentou um trabalho sobre descrição sintática de formas 

de onda. Em 1977, T. Pavilidis detalhou as diversas técnicas de reconhecimento 

sintático. No ano seguinte, R. González e M. Thomason descreveram aplicações 

de analise sintática ao reconhecimento de padrões. Em 1979, Rosenfeld 

apresentou um estudo de abordagens sintáticas usando linguagens de descrição 

de figuras. Em 1985, H. Don e K. Fu pesquisaram a utilidade da abordagem 

sintática em interpretações de imagens.

 Redes neurais:

No inicio da década de 40, W. C. McCulloch W. Pitts estabeleceram um 

modelo de neurônio baseado nos conceitos biológicos da época. Em 1958, F. 

Rosenblatt introduziu o modelo do perceptron, que se tornou um marco importante 

da historia do reconhecimento de padrões. Rosenblatt também apresentou os 

conceitos de aprendizagem supervisionada e não-supervisionada. Em 1960, B. 

Widrow e M. Holf criaram o adaline, dispositivo que permite diferenciar classes de 

padrões por meio de um algoritmo iterativo de erro mínimo quadrático. O adaline e 

seu respectivo algoritmo são usados ainda hoje no modelo do perceptron 

multicamadas e no algoritmo de retropropagação. Em 1969, M. Minsky e S. 

Pappert mostram algumas limitações do adaline e do perceptron. Em 1972 T. 

Kohonen introduziu o modelo de memória associativa e demonstrou a sua 



capacidade de convergência em situações de aprendizagem não-supervisionada. 

No mesmo ano, S. Grossberger e G. Carpenter criaram o modelo denominado 

“adaptive resonance theory”. Dez anos depois John Joseph Hopfield ressuscitou 

as pesquisas em redes neurais, criando as redes neurais de memória associativa. 

Em 1986, D. Rumelhart, J. Hinton e R. Williams desenvolveram um algoritmo de 

retropropagação, feito que abriu caminho para uma grande popularização do 

perceptron multicamadas. Em 1988, D. Broomhead e D. Lowe apresentaram as 

redes neurais baseadas em funções de base radial. Em 1992, V. N. Vapnik

introduziu o conceito de maquinas de suporte vetorial. 

 Conjuntos difusos:

Em 1965, L. Zadeh apresentou o conceito de conjuntos difusos. Quatro 

anos depois, E. H. Ruspini introduziu o agrupamento de dados usando conjuntos 

difusos. Em 1973, J. C. Dunn apresentou a versão difusa do algoritmo 

ISODATA/k-médias. Em 1975, S. C. Lee e E. T. Lee apresentaram as redes 

neurais difusas. Em 1977, R. L. P. Chang e T. Pavilidis apresentaram as arvores 

de decisão difusa. Em 1982, E. T. Lee utilizou as arvores de decisão difusa para 

criar métodos de reconhecimento sintático. Em 1991, H. Takagi e I. Hayashi 

introduziram o conceito de redes neurais com raciocínio difuso.



4.3. Abordagens

De acordo com o tipo dos objetos a se classificar ou descrever, o projeto de 

reconhecimento de padrões pode seguir uma das seguintes abordagens ou 

métodos (SÁ, 2000):

 Abordagem estatística:

É a mais clássica e antiga, conhecida principalmente por Teoria da 

decisão. Considera que as características das classes seguem modelos 

probabilísticos.

 Abordagem sintática:

Descreve a estrutura dos padrões com base em características 

descritoras básicas, denominadas primitivas.

 Abordagem neural:

Procura determinar um mapeamento entre entradas e saídas. 

Baseia-se numa aproximação de ligações neurais, como no modelo de neurônios 

do cérebro humano.

 Abordagem difusa:

Utiliza a teoria dos conjuntos difusos para modelar o grau de 

incerteza associado a características e classificações de padrões identificados.



4.4. Aplicações

As técnicas de reconhecimento de padrões estão inseridas em um grande 

numero de áreas científicas e tecnológicas. As áreas em que essas técnicas são 

aplicadas podem ser categorizadas como segue:

 Ciência e tecnologia:

 Interpretação de ondas sísmicas para previsão de 

terremotos;

 Analise de composição molecular através de imagens de 

microscópio eletrônico;

 Aplicações na área cibernética;

 Sistemas de gestão de informação;

 Automação industrial:

 Inspeção de circuitos impressos;

 Inspeção de maquinas;

 Processamento de imagens;

 Visão por computador;

 Detecção de defeitos;

 Exploração de minérios;

 Multimídia e animação;

 Detecção de fluxos;

 Medicina e biologia:

 Contagem de células no sangue;



 Analise de eletrocardiogramas;

 Analise de radiografias e tomografias;

 Analise de eletroencefalogramas;

 Exames de radioisótopos;

 Analise de imagens de cromossomos;

 Diagnostico medico;

 Interação de fármacos;

 Exames microscópicos;

 Estudos genéticos;

 Caracterização de tecidos usando ultra-som;

 Agricultura:

 Direcionamento de equipamentos;

 Inspeção de produtos;

 Ordenação e empacotamento de produtos;

 Analise de colheitas;

 Controle de processos;

 Avaliação de solos;

 Analise de fotografias de recursos terrestres;

 Serviços militares:

 Analise de fotografia aérea;

 Detecção e classificação de sonar;

 Reconhecimento automático de alvos;

 Detecção remota;

 Classificação e analise de radar;



 Serviços governamentais:

 Previsão meteorológica;

 Determinação de crescimento urbano;

 Analise sísmica;

 Analise de recursos geográficos;

 Analise e controle de trafego;

 Analise de poluição;

 Previsões econômicas;

 Previsão da evolução de culturas;

 Monitorização ambiental;

 Mapas topográficos;

 Identificação pessoal:

 Reconhecimento de voz;

 Identificação de impressões digitais;

 Reconhecimento de rostos;

 Analise de assinaturas;

 Reconhecimento de fotografias;

 Identificação de retina;

 Processamento de documentos:

 Maquinas de leitura para cegos;

 Leituras de código de barras;

 Introdução automática de texto em documentos de 

processamento de texto;



 Analise de documentos financeiros;

 Compreensão de linguagem natural;



5. RASTREAMENTO DE CÂMERA

5.1. Contexto

O rápido desenvolvimento da ciência da computação tem atraído grande 

parte da indústria do entretenimento nos últimos anos. Os avanços recentes no 

processamento de imagens, tecnologias de vídeo e computação gráfica, bem 

como o crescente aumento de poder computacional dos equipamentos tem 

exercido grande efeito sobre a produção de vídeo. Estúdios virtuais têm sido 

usados pela indústria de vídeo para uma grande variedade de fins, resultando em 

alguns efeitos visuais bem interessantes, com as previsões de tempo nos 

telejornais sendo o mais comum deles.

Um sistema de estúdio virtual consiste basicamente de três módulos: o 

rastreamento de câmera, o módulo de renderização e o de composição. 

(XIROUHAKIS; DROSOPOULOS; DELOPOULOS, 2001). O último normalmente 

envolve um fundo azul, na frente do qual a ação é capturada, bem como alguma 

técnica de chroma-key para separação da frente e do fundo. A ação capturada e 

separada do fundo azul é então combinada com alguma imagem que servirá de 

fundo substituto. Dessa forma, o meteorologista parece estar em frente a um 

mapa do clima quando na verdade está em frente a uma tela ou parede azul. Na 

prática, o módulo de composição substitui regiões de cor-chave (nesse caso, azul) 

no vídeo capturado pelo fundo pré-carregado. As técnicas tradicionais de chroma-



key têm sido modificadas e estendidas para suprimir artefatos indesejados e 

melhorar a qualidade da composição. O módulo de renderização é responsável 

pelo alinhamento da cena capturada com o fundo virtual. O fundo pode ser uma 

imagem renderizada ou um modelo virtual. No primeiro caso, a imagem deve ser 

transformada de forma a ficar coerente com a cena gravada, já no segundo caso, 

o cenário virtual é renderizado por uma câmera virtual que respeita os movimentos 

da câmera real. O módulo de rastreamento de câmera é a parte mais importante 

dos estúdios virtuais, pois é o que determina o alinhamento do cenário com a cena 

gravada. Até pouco tempo atrás, o módulo de rastreamento de câmera não fazia 

parte dos estúdios virtuais, limitando os sistemas a aplicações como as 

apresentações da previsão do tempo. Desde então um grande número de 

sistemas de rastreamento tem sido propostos para aumentar a capacidade dos 

estúdios virtuais.

5.2. Tipos de Rastreamento

Sistemas de rastreamento de câmera são comumente divididos em duas 

grandes categorias: eletromecânicos e ópticos (e algumas vezes combinações dos 

dois). Muitos sistemas de estúdio virtual têm sido desenvolvidos como protótipos 

ou produtos comerciais, incluindo os de rastreamento eletromecânico Elset, 3DK, 

Synthevision e os de rastreamento óptico Cyberset e Mindset, dentre outros. 

Sistemas eletromecânicos têm sido amplamente utilizados, já que podem ser 

muito precisos. Porém, esses sistemas podem exigir procedimentos muito 



demorados de calibragem, enquanto os sensores podem também sofrer vibrações 

aleatórias. Além disso, o equipamento necessário pode ser extremamente caro, 

especialmente quando se requer um maior grau de liberdade nos movimentos da 

câmera. Sistemas de rastreamento óptico (escopo do presente trabalho) baseiam-

se no processamento de imagens para calcular os movimentos da câmera a partir 

das imagens capturadas. Para esse propósito, o fundo monocromático azul deve 

ser incrementado para incorporar objetos de referência para o rastreamento 

bidimensional, como pontos ou linhas retas. Apesar de desta forma os problemas 

de calibragem demorada e vibrações de câmera serem contornados, pode parecer 

que os sistemas ópticos falham quando os objetos de referência estão fora de 

foco, obstruídos ou fora do raio de visão. Também é comum que os marcadores 

causem erros de composição, uma vez que devem ser distinguíveis do fundo azul 

(assim como os “atores” da cena capturada).



6. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO

A partir do estudo efetuado, pode-se concluir que há a necessidade do 

desenvolvimento de um sistema óptico mais robusto, capaz de resolver os 

problemas gerados por má escolha de marcadores ou por má qualidade na 

obtenção dos mesmos nas imagens capturadas. São propostas do presente 

trabalho:

 Uso de um fundo azul especial, com duas tonalidades próximas, de forma 

que ambas sejam distinguíveis da cena capturada e entre si. A princípio 

esse fundo seria um simples quadriculado, em dois tons de azul, no qual 

seria possível rastrear apenas o movimento de zoom da câmera. 

 O rastreamento se daria da seguinte forma: através de chroma-key o fundo 

é separado da imagem principal. Nessa imagem de fundo obtida, na qual se 

encontrariam partes do quadriculado em tons de azul, seriam aplicados 

algoritmos de detecção de bordas e outros tipos de reconhecimento de 

padrões para se identificar os quadrados que aparecerem por inteiro. 

 O cálculo do zoom se daria através do tamanho desses quadrados, 

fazendo-se uma comparação com um valor de tamanho base ao qual 

estaria associado um determinado nível de zoom, e assim se encontrar o 

nível de zoom atual. Por exemplo: se ao nível de zoom normal (1x) for 

associado um tamanho de quadrado igual a 10 pixels de lado, significa que 

em uma imagem capturada onde os quadrados possuam 15 pixels de lado, 

um zoom de 1,5x foi utilizado. Basta então aumentar o cenário virtual em 



1,5 vez para que este se mantenha sincronizado com a cena capturada. 

Para que tal sistema funcione, é necessário que pelo menos um quadrado 

esteja completamente dentro do raio de captura da câmera.

 Uso de um fundo azul alternativo ao quadriculado, por motivo de teste. 

Esse fundo azul consistiria de marcadores (pontos, cruzes, etc.) alinhados 

vertical e horizontalmente, de tamanho igual e eqüidistante a seus vizinhos, 

em tom de azul diferente do dominante.

 Nesse segundo modelo o cálculo do zoom seria análogo ao anterior, 

tomando como valor de referência a distância entre dois pontos alinhados, 

vertical ou horizontalmente.

6.1. Escolha do Fundo Azul

Conforme afirmado anteriormente, para que seja possível o rastreamento 

da posição de uma câmera no espaço tridimensional baseando-se nas imagens 

capturadas é necessário que haja alguma referência que sirva de base para os 

cálculos. Para tanto, o uso de um fundo especial, previamente desenhado já com 

o intento de ter pontos que sirvam de referência para os cálculos necessários, é 

exigido. A princípio, pode-se usar como referência qualquer desenho ou padrão 

que se mantenha constante durante todo o processo de captura do vídeo, ou dos 

quadros em uma seqüência de imagens estáticas. No entanto, para facilitar os 



cálculos a serem feitos, alguns tipos de referenciais são mais apropriados que 

outros. 

Dentre as infinitas formas que podem ser usadas como referência, as que 

se mostram mais apropriadas são também as mais simples. Nesse sentido, 

padrões em forma de quadriculado em dois tons próximos de uma determinada 

cor (geralmente azul ou verde) ou baseados em pontos eqüidistantes se mostram 

os mais apropriados.

Figura 14 - Exemplo de fundo com padrão quadriculado em dois tons de uma cor.

O tipo de padrão a ser usado também depende do tipo de aplicação: 

sistemas que permitam um rastreamento de câmera mais complexo, incluindo 

além do zoom, os movimentos de pan e tilt, exigem fundos com padrões mais 

complexos, como o apresentado na Figura 14. Nesse tipo de sistema, é 



necessário que determinadas áreas do fundo sejam identificadas individualmente, 

de forma que ao serem capturadas, possam definir a exata região do fundo que 

está sendo capturada. Esse tipo de fundo mais complexo também permite 

identificar inclinações da câmera em relação ao plano da imagem. O sistema 

proposto neste trabalho permite o rastreamento apenas de zoom, e portanto não 

será necessário o uso de um padrão tão complexo quanto o do exemplo. Para 

este caso, um padrão em forma de quadriculado do tipo xadrez, ou com pontos 

eqüidistantes vertical e horizontalmente, será suficiente.

6.2. O Processo

6.2.1. Captura do Fundo

Para a captura do fundo é usada a técnica de chroma-key, já explicada 

anteriormente, na qual o fundo com a cor específica, neste caso o azul, é 

capturado e separado do restante da imagem. Esse passo do processo é 

relativamente rápido, e embora muito da qualidade do resultado final dependa dos 

algoritmos usados aqui, o rastreamento de câmera é pouco influenciado por esses 

algoritmos (contanto que os padrões do fundo sejam também capturados, o que 

não é possível em alguns métodos de chroma-key). Para que o sistema proposto 

neste trabalho funcione, é necessário que na captura do fundo, seja capturado 

pelo menos um quadrado do quadriculado, ou 2 pontos vizinhos do padrão de 

pontos.



Figura 15 - Exemplo de fundo com padrão, capturado usando técnica de chroma-key.

6.2.2. Reconhecimento dos Padrões

Esse é o passo principal do processo, é nesse ponto que os algoritmos 

utilizados têm a maior influência na qualidade do resultado final, e principalmente, 

no tempo de processamento. É aqui que o padrão definido para o fundo será 

utilizado, devendo ser reconhecido através de técnicas de reconhecimento de 

padrões, mais especificamente, métodos de detecção de bordas. Para tanto 

deverá ser utilizado algum método de detecção de bordas, a ser escolhido de 

acordo com a precisão, velocidade e tolerância a erros desejados. 

Dentre os vários métodos já desenvolvidos para este fim, podemos 

destacar Green, Sobel e Canny. Cada um desses métodos possui características 

que os diferenciam dos demais:

 Método de Green: dentre os citados, é o que exige menos processamento, 

por usar uma matriz de rastreamento de ordem 2. Uma matriz de 



rastreamento é a matriz de pixels a ser analisada em cada iteração do 

algoritmo. Quanto menor for a ordem dessa matriz, menor o processamento 

exigido, porém maior é a suscetibilidade a ruídos. Entende-se por ruído 

todos os pontos dispersos na imagem que não fazem parte de nenhuma 

borda, ou os efeitos de iluminação que podem obstruir e tornar mais difícil a 

detecção da borda. Em virtude disso, o método de Green pode ser o mais 

rápido, mas pode gerar erros que deturpariam o resultado final.

 Método de Sobel: utiliza uma matriz de rastreamento de ordem 3, sendo 

portanto menos suscetível a ruídos do que Green, mas exigindo um maior 

processamento.

 Método de Canny: difere dos demais por utilizar algoritmos que suavizam 

os ruídos da imagem, ao mesmo tempo em que a imagem é rastreada. Este 

método exclui os pontos irrelevantes e tenta minimizar o número de pixels 

pertencentes à borda. A principal desvantagem deste método é a

complexidade de implementação.

O método mais utilizado, também recomendado para este trabalho, é o 

método de Canny, pois dada a natureza da imagem capturada, é grande a 

presença de ruídos (ambiente de gravação com pouca luminosidade, câmera fora 

de foco, objetos no fundo que possam interferir no resultado), e este algoritmo é o 

mais apropriado a essas situações.



Figura 16 - Resultado do algoritmo de detecção de bordas.

Depois de feita a detecção de bordas, é necessário reconhecer os padrões 

propriamente ditos (os quadriculados ou pontos), para que sejam feitos os cálculos 

necessários. Na implementação proposta neste trabalho, o padrão a ser utilizado é 

o quadriculado tipo xadrez ou o padrão de pontos eqüidistantes vertical e 

horizontalmente. Em ambos os casos, após a detecção de bordas, deverá ser 

utilizado um algoritmo para detectar as linhas verticais e horizontais que definem o 

quadriculado, ou que passam pelos pontos do padrão. Para esse fim, o método 

recomendado é o de Hough, pois é o mais apropriado a ser usado acompanhando 

Canny.



Figura 17 - Resultado do algoritmo de detecção de linhas.

6.2.3. Rastreamento de Zoom da Câmera

Após a detecção das linhas, o cálculo a se fazer para obtenção do zoom da 

câmera é relativamente simples. Ao se iniciar o sistema, ou ao comando do 

usuário, um quadro é capturado e, após a detecção das linhas, o tamanho dos 

quadrados é medido, e esse valor é então associado ao zoom inicial da câmera. 

Depois de feita essa associação, a cada nova captura, as linhas são detectadas, 

os quadrados são medidos e o valor obtido é comparado com o valor inicial, 

obtendo-se uma proporção que é então atribuída ao zoom da câmera. Por 

exemplo, se o tamanho do quadrado capturado for o dobro do tamanho medido no 

início, o zoom atribuído à câmera é o dobro do zoom associado àquele valor 

original. O objetivo principal do sistema é então alcançado: obter o zoom da 

câmera baseando-se na imagem capturada. 

O próximo passo, a ser completado por outro sistema ou módulo, é mixar a 

imagem com os atores, capturada ao fundo pré-renderizado, que substituirá o 



fundo azul original, usando a informação de zoom fornecida pelo sistema proposto 

aqui para ajustar esse novo fundo de maneira coerente à imagem dos atores.

Figura 18 - Todo o processo de rastreamento de zoom de câmera.



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tecnologia de estúdios virtuais ainda é cara, não apenas em termos de 

compra de hardware e software, mas também em termos de manutenção de

equipamento e treinamento de pessoal. Por isso todo e qualquer esforço no 

sentido de baratear os custos para a implantação dessa tecnologia é muito 

importante. Com a capacidade de processamento dos computadores aumentando 

exponencialmente, vai se tornando cada vez mais fácil implementar soluções mais 

baratas em software, à medida que equipamentos altamente especializados, mais 

caros, vão sendo substituídos por equipamentos de uso mais geral, porém sem 

perder em qualidade e velocidade nos resultados obtidos.

Este trabalho teve como principal objetivo estudar algumas dessas soluções 

em software, apresentando um apanhado geral das tecnologias já desenvolvidas e 

propondo o desenvolvimento de novas, apontando possíveis caminhos a serem 

seguidos.



8. TRABALHOS FUTUROS

Por ser apenas um estudo teórico, o presente trabalho abre caminho para 

vários trabalhos futuros acerca do tema. Dentre eles, podemos destacar:

 Implementação dos sistemas propostos para o rastreamento do zoom, em 

ambos os modelos, a fim de teste comparativo entre eles.

 Estudo matemático para a criação de um fundo azul especial, formado por 

uma matriz de quadrados não uniforme na qual cada submatriz de tamanho 

pré-definido seja única, a fim de que capturada uma dessas submatrizes, 

seja possível identificar o seu posicionamento na matriz principal. Tal 

método é necessário para o rastreamento do posicionamento da câmera 

mais complexo e preciso em relação ao cenário virtual.

 Desenvolvimento de algoritmos eficientes para detecção dos objetos de 

referência no fundo azul.

Implementação de extensões para o sistema de rastreamento de 

posicionamento, como por exemplo um sistema para detecção de luminosidade 

baseada no posicionamento em relação a uma fonte de luz.
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Anexo A - Proposta de implementação de um sistema de zoom 
de câmera para um sistema de chroma-key.

Leandro B. Candido1, Rafael S. Silva2

Departamento de informática e estatística – Universidade Federal de Santa Catarina –
Florianópolis, SC – Brasil

{lbcsk,bocomoco}@inf.ufsc.br

Abstract. This work consists in a proposal for the implementation of a camera 
zoom tracking system for a chroma-key system used in virtual sets. Such system 
will allow a virtual background to become susceptible to a real camera 
movements, in order to react to such movements in the same way as a real 
background would, making the insertion of real elements (actors) more realistic. 

Resumo. Este trabalho consiste numa proposta de implementação de um sistema 
de rastreamento de zoom de câmera para um sistema de chroma-key utilizado em 
cenários virtuais. Tal sistema permitirá que um determinado cenário virtual se 
torne suscetível às movimentações de uma câmera real, de forma a reagir a essas 
movimentações da mesma forma que um cenário real faria, tornando a inserção 
de elementos reais (atores ou apresentadores) mais verossímil.

1. Introdução
Quando se trabalha com cenários virtuais em aplicações televisivas, prima-se sempre pela 
qualidade do resultado final obtido. Para que essa qualidade seja possível, é necessário que 
haja a sincronização entre esses cenários e os atores ou apresentadores reais. A 
sincronização desejada é obtida através de técnicas de rastreamento do posicionamento da 
câmera, que acabam por tornar mais verossímil a imersão de objetos reais em ambientes 
virtuais.
Atualmente, existem algumas soluções para esse problema no mercado, porém tais soluções 
são caras, podendo se tornar inviáveis para aplicações simples de emissoras pequenas. Para 
o trabalho de conclusão de curso, foi apresentada uma proposta de implementação de um 
sistema de rastreamento óptico de câmera.

2. Fundamentação Teórica
Para conseguir uma proposta detalhada e simples, foi de grande importância a reunião de 
variados conhecimentos acerca de tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada 
e reconhecimento de padrões, alem de estudos mais aprofundados nos processos de 
rastreamento de câmera e no processamento de imagens.

2.1. Realidade Virtual
Realidade virtual é uma tecnologia computacional com o objetivo de simular a sensação de 
realidade de uma pessoa através do uso de dispositivos multisensoriais e interfaces 
interativas avançadas. Ela pode ser também entendida como a junção de quatro importantes 
conceitos: imersão, interação, navegação e imaginação. Por imersão entende-se a sensação 
de estar dentro da aplicação. A interação diz respeito à comunicação entre a pessoa e o 



ambiente virtual, onde se pode perceber a reação dos objetos virtuais do ambiente de 
acordo com a ação do usuário. A navegação é a forma mais simples de interação, 
consistindo na movimentação do usuário no espaço tridimensional. A imaginação nos traz a 
idéia de envolvimento da pessoa com o ambiente virtual. A imersão e a interação são os 
principais responsáveis pelo estimulo da imaginação de uma pessoa em um ambiente 
virtual. Quanto mais estimulada for a imaginação do usuário, maior será a sensação de 
realidade desses sistemas.
Os ambientes virtuais podem ser imersivos ou não imersivos. Os imersivos caracterizam-se 
pelo uso de capacetes e salas de projeção (virtual cave), existindo um grande envolvimento 
do usuário. Os não imersivos utilizam-se de monitores comuns teclados e mouse, não 
existindo tanto envolvimento do usuário.
A realidade virtual pode ser dividida em passiva, exploratória e ativa. Na passiva, o usuário 
não tem controle algum sobre a interação, sendo o software o controlador exclusivo. Na 
exploratória o usuário pode movimentar-se pelo ambiente, mas não pode interagir de outra 
forma com os objetos virtuais contidos nele. Na interativa, alem da navegação no ambiente, 
o usuário também pode interagir com os objetos contidos nele.

2.2. Realidade Aumentada
A realidade aumentada pode ser definida como a sobreposição de objetos virtuais em 
ambientes reais.
 A realidade aumentada ainda encontra-se em um estagio inicial de pesquisa e 
desenvolvimento em diversas universidades e empresas de tecnologia, mas a tendência é 
que no futuro essa tecnologia traga benefícios para diversas áreas de aplicação como o 
turismo, a educação, as engenharias, o setor militar, a medicina, o entretenimento, entre 
outras. 
A principal dificuldade encontrada na elaboração de sistemas de realidade aumentada é a 
precisão da sincronização espacial e temporal da imagem virtual em relação ao ambiente 
real.
O grande desafio para os pesquisadores e desenvolvedores de sistemas de realidade 
aumentada é o conhecimento da localização do usuário em tempo real. Outro problema é o 
rastreamento dos olhos e da cabeça do usuário. O sistema de rastreamento deve ser capaz 
de reconhecer todos esses movimentos e projetar os gráficos e imagens virtuais de acordo 
com o que o usuário estiver vendo em determinado momento no mundo real.
As tecnologias de rastreamento existentes atualmente não são muito avançadas e por isso 
pode-se perceber um pequeno atraso na projeção dos objetos virtuais quando ocorre a 
alteração do ponto de vista do usuário. A melhor tecnologia de rastreamento existente para 
grandes áreas é o GPS. Porem os receptores GPS tem precisão de 10 a 30 metros, o que não 
é bom para a realidade aumentada, que deve ter precisão de escala milimétrica.

2.3. Reconhecimento de Padrões
Reconhecimento de padrões é a área de pesquisa que trata da classificação e descrição de 
informações ou objetos em categorias ou classes através da identificação de um conjunto de 
propriedades ou características comuns.
Essa ciência pode ser encontrada em estudos nas mais variadas áreas de atuação, como 
psicologia e etnologia por exemplo, porem é na área da informática ou ciência da 
computação que encontraremos diversos tópicos relacionados ao tema, como a teoria da  



otimização e estimativa e as redes neurais. Para esse trabalho, o processamento de sinais e 
imagens constituiu o tópico mais importante.
De acordo com o tipo dos objetos a se classificar ou descrever, o projeto de reconhecimento 
de padrões pode seguir uma das seguintes abordagens: a abordagem estatística, a sintática, 
a neural e a difusa.

2.4. Rastreamento de Câmera
O rápido desenvolvimento da ciência da computação tem atraído grande parte da industria 
do entretenimento nos últimos anos.
Estúdios virtuais têm sido usados pela industria de vídeo para uma grande variedade de 
aplicações. Resultando em alguns efeitos visuais bem interessantes, como os vistos nas 
previsões de tempo em telejornais.
Um sistema de estúdios virtuais consiste em basicamente três módulos: o modulo de 
composição, o modulo de renderização e o rastreamento de câmera.
O modulo de composição envolve um fundo azul, na frente do qual a ação será capturada, e 
alguma técnica de chroma key para separar o fundo da ação. A ação capturada e separada 
do fundo azul é combinada com alguma imagem que servira de fundo substituto. No 
exemplo da previsão de tempo, o meteorologista parece estar em frente a um mapa, quando 
na verdade esta em frente a uma tela azul. Na pratica o que o modulo de composição faz é 
substituir as regiões de cor-chave, nesse caso o azul, por algum fundo pré-carregado.  
O módulo de renderização é responsável pelo alinhamento da cena capturada juntamente 
com o fundo virtual. O fundo pode ser uma imagem qualquer renderizada ou um modelo 
virtual.
O modelo de rastreamento de câmera é a parte mais importante dos cenários virtuais, pois é 
o que determina o posicionamento do cenário em relação à cena gravada.
As soluções de rastreamento de câmera se dividem em sistemas magnéticos e sistemas 
ópticos. Os sistemas magnéticos são muito utilizados devido à alta precisão, porem exigem 
procedimentos de calibragem muito demorados. Alem disso, os sensores podem sofrer 
interferências externas. Outra desvantagem é que o equipamento é caro, especialmente 
quando se requer um maior grau de liberdade nos movimentos da câmera. Os sistemas 
ópticos são utilizados para essa proposta. Eles baseiam-se no processamento de imagens 
para calcular os movimentos da câmera. Para esses sistemas um fundo monocromático azul 
deve ser incrementado com objetos de referencia usados no rastreamento bidimensional. 
Apesar dos problemas de calibragem demorada serem contornados, nesse tipo de sistemas, 
ocorrem falhas quando os objetos de referencia estão fora de foco, obstruídos ou fora do 
raio de visão, alem disso também é comum que os marcadores causem erros de 
composição.

3. Proposta de implementação
A partir do estudo efetuado, pode-se concluir que há a necessidade do desenvolvimento de 
um sistema óptico mais robusto, capaz de resolver os problemas gerados por má escolha de 
marcadores ou por má qualidade na obtenção dos mesmos nas imagens capturadas. Como 
solução foram apresentadas as seguintes propostas: 
1. Uso de um fundo azul especial, com duas tonalidades próximas, de forma que ambas 
sejam distinguíveis da cena capturada e entre si. O fundo escolhido consiste em um simples 
quadriculado, em dois tons de azul, para o rastreamento dos movimentos de zoom da 
câmera.



2. O rastreamento funciona da seguinte forma: através de chroma-key o fundo é separado 
da imagem principal. Nessa imagem de fundo obtida, na qual se encontram partes do 
quadriculado em tons de azul, são aplicados algoritmos de detecção de bordas e outros tipos 
de reconhecimento de padrões para se identificar os quadrados que aparecerem por inteiro.
3. O zoom é calculado baseado no tamanho desses quadrados, fazendo-se uma comparação 
com um valor base ao qual estaria associado um determinado nível de zoom, e assim se 
encontrar o nível de zoom atual. Por exemplo: se ao nível de zoom normal (1x) for 
associado um tamanho de quadrado igual a 10 pixels de lado, significa que em uma imagem 
capturada onde os quadrados possuam 15 pixels de lado, um zoom de 1,5x foi utilizado. 
Basta então aumentar o cenário virtual em 1,5 vez para que este se mantenha sincronizado 
com a cena capturada. Para que tal sistema funcione, é necessário que pelo menos um 
quadrado esteja completamente dentro do raio de captura da câmera.
4. Uso de um fundo azul alternativo ao quadriculado, por motivo de teste. Esse fundo azul 
consiste de marcadores (pontos, cruzes, etc.) alinhados vertical e horizontalmente, de 
tamanho igual e eqüidistante a seus vizinhos, em tom de azul diferente do dominante. Nesse 
segundo modelo o cálculo do zoom seria análogo ao anterior, porém tomando como valor 
de referência à distância entre dois pontos alinhados, vertical ou horizontalmente.

Figura 1. Processo de rastreamento de zoom de câmera baseado no sistema

proposto.



Referências

Drosopoulos, A., Xirouhakis, Y. e Delopoulos, A. “An optical camera tracking system for 
virtual sets applications,” In Proc. Visual, Modeling, Visualization Workshop (VMV’99), 
Erlangen, Alemanha, Nov. 1999.

Liu, Y., Huang, T. S. e Faugeras, O. D. “Determination of camera location from 2-D to 3-D 
line and point correspondences,” IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., vol. 12, pg. 
28–37, Jan. 1990.

Raposo, A. B., Szenberg F., Gattass M.; Celes W. Visão estereoscópica, Realidade virtual, 
Realidade aumentada e Colaboração, pg. 3–20, Disponível em: <http://www.tecgraf.puc-
rio.br/publications/artigo_2004_visao_estereoscopica_realidade_virtual.pdf> Acesso 
em: 09 set. 2007.

Isdale, J. What is virtual reality? : A homebrew introduction and information resource list. 
Isdale Engineering, [s.l.], 1993. Disponível em: <http://ftp.unee.uwaterloo.ca>. Acesso 
em: 08 ago. 2007.

Latta, J. N.; Oberg, D. J. A conceptual virtual reality model. IEEE Computer Graphics 
&Applications, v. 14, n. 1, p. 23-29, Jan. 1994.

Gibbs, Simon e Baudisch, Patrick. (1996). Interaction in the Virtual Studio. German 
National Research Center for Information Technology.

Albuquerque, Antonia Lucinelma Pessoa. (1998). Texturas em Computação Gráfica. PUC-
RioInf. MCC36/98 - Departamento de Informática, PUC-Rio.


