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O presente trabalho propõe-se a divulgar uma solução de visão computacional de 

baixo custo que permita a um utilizador experimentar óculos disponibilizados numa 

ótica. Recorrendo a tecnologias tais como LiDAR, deteção facial e reconstrução 3D, 

desenvolveu-se um sistema em que o utilizador consegue ver-se num ecrã de 

computador mantendo a escala real enquanto são sobrepostos os óculos na sua cara 

permitindo assim ver se realmente os óculos lhe ficam bem ou não. Para isso o sistema 

mede algumas distâncias entre características faciais, que são neste caso três: a medida 

da distância pupilar que é a distância entre as 2 pupilas dos olhos do utilizador; a 

medida da distância naso-pupilar que é a medida entre o nariz e as pupilas do 

utilizador; e, por fim, o centro das lentes, que é a distância desde cada pupila do 

utilizador até à parte de baixo da lente, onde toca na armação. O sistema também 

permite obter outra medição que não faz parte dos requisitos, a medição vértex, que é 

a medida desde a pupila do utilizador até ao vidro da lente do óculo. 

O trabalho realizado permite que o utilizador experimente um número ilimitado de 

óculos e faça a medição de uma forma simples. 

Além disso, o sistema não está limitado apenas a esta área de estudo sendo possível 

adaptá-lo a quaisquer outras áreas que tentem representar a realidade e efetuar cálculos 

com base em medições reais dos dados obtidos. 
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abstract 

 

The present work proposes a low cost computer vision solution that allows a user to 

try-on glasses in an optic store. This solution was developed using technologies such 

as LiDAR, facial detection and 3D reconstruction. They allow the user to see himself 

on a computer screen with overlayed glasses on his face while mantaining real scale 

so he can see if the glasses are a good fit. To achieve this the system measures some 

distences between three features of his face: the pupilar distance that is the distance 

between both pupils of the user; the nose-pupils distance wich is the distance between 

the pupils and the nose; and lastly the lenses center that is the distance from the pupils 

to the bottom of the glasses lens where it touches the frame. The system can also 

measure one other distance that is not part of the requirements: the vertex distance  

wich is the distance from the user pupil to the glass of the lens. 

The developed system allows the user to try an unlimited number of glasses and 

perform measurements in a simple way. 

Furthermore the system is not limited only to the optometry area of investigation being 

possible to adapt it to other areas that try to represente reality and perform calculations 

based on real measurements from the obtained data. 
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Glossário 
 

Self-checkout: Também conhecido como self-service é o processo de compra onde o cliente não necessita de um empregado e 

pode realizá-la autonomamente. 

Dataset: Coleção de dados juntamente com a informação concreta acerca dos mesmos, utilizado normalmente no treino de 

inteligência artificial. 

Stereo: Estéreo, normalmente utilizado em áudio para especificar que o sistema possui duplos altifalantes, pode ser aplicado a 

outras áreas para referenciar que possui quaisquer duplos emissores/recetores. 

Wrapper: Contentor, utilizado neste sistema para especificar uma camada de abstração. 

Frame: Fotograma, que no contexto deste trabalho pode ser uma imagem de cor ou uma matriz de profundidade. 

Kernel: Núcleo, no contexto deste trabalho referente ao núcleo de execução de código.



 

  



  1. Introdução 

Manuel Fernando Constantino Malta Novo 1 Dissertação de Mestrado 

1. Introdução  
 

Nos dias de hoje a realização de compras com self-checkout (onde o cliente, na loja, é responsável por todo o processo de 

compra, incluindo o pagamento) está em auge, em grande parte devido à pandemia pela qual estamos a passar ou apenas pela 

sua rapidez e comodidade de uso [1]. Neste caso não é necessário contacto ou interação com um funcionário para as efetuar, 

podendo o cliente utilizar uma máquina onde deve pesar ou passar a referência de cada produto e proceder ao respetivo 

pagamento. Este tipo de compras pode ser já visto em alguns supermercados, restaurantes, postos de abastecimento, entre outros. 

Mais recentemente têm surgido outros sistemas mais avançados onde o esforço é ainda menor, basta entrar na loja e passar o 

cartão de utilizador na cancela, pegar no produto e sair da loja. Esta tecnologia pode ser vista por exemplo na loja Amazon Go 

[2]. Neste caso o sistema automaticamente adiciona o produto à lista de compras e faz o pagamento automático associado à conta 

do utilizador.  

É neste contexto mais amplo que foi lançado à 2Play1, uma empresa com sede em Viseu e que opera em projetos na área de 

multimédia e informática, o desafio de desenvolver uma solução de baixo custo, com recurso a software open-source não 

dependente, que permita a quem vai comprar óculos que os experimente virtualmente antes de comprar, num sistema autónomo 

ao estilo de quiosque dentro da própria loja da ótica, permitindo assim efetuar algumas medições necessárias para a produção 

dos óculos que o utilizador escolher. 

Trata-se de um projeto que entra no âmbito da Realidade Aumentada com Deteção Facial e medição, cujo objetivo será o 

desenvolvimento de uma aplicação que permite ao utilizador ver-se com diferentes óculos, onde ele pode verificar como lhe 

ficam esteticamente e onde o principal objetivo é medir a distância entre algumas características faciais com o mínimo de erro 

possível, nomeadamente a Distância Pupilar, que é a distância entre as duas pupilas dos olhos do utilizador, as distâncias Naso-

pupilares que são as distâncias desde cada pupila até ao topo do nariz e a medição do centro das lentes que é a distância vertical 

de cada pupila até à parte de baixo da lente onde toca na armação. Caso se consiga um erro de medição abaixo dos dois milímetros 

estas medidas podem ser enviadas para o fornecedor para produzir diretamente os óculos. 

A presente investigação documentada nesta dissertação dá seguimento a algum do trabalho investigatório que já foi feito pela 

empresa, com o objetivo de chegar a uma solução final para este projeto 

1.1 Metodologia 
 

Com base no objetivo deste projeto definiu-se um caminho a seguir, que começou na análise do trabalho prévio que foi 

realizado pela empresa e na pesquisa de soluções do mesmo tipo existentes na área. Depois passou pelo enquadramento 

conceptual onde foram exploradas as tecnologias disponíveis na área e adaptáveis ao desenvolvimento de projetos deste tipo, o 

que permitiu avançar com o processo de desenvolvimento utilizando a tecnologia mais adequada. 

Esta exploração incidiu nos tipos de aplicações e tecnologias gratuitas disponíveis no mercado para a finalidade, onde se 

revelou que a maioria dos sistemas e aplicações usava apenas uma câmara fotográfica e criava estimativas de medição baseadas 

em modelos de dados bidimensionais, o que produziu resultados inadequados para a finalidade deste sistema. Estes resultados 

foram avaliados consoante o erro de medição comparando-a com a realidade.  

Posteriormente foram investigados outros tipos de sensores e tecnologias que permitiam obter dados de profundidade, o que 

possibilitou efetuar medições com muito mais precisão e se revelou como a melhor tecnologia para usar neste sistema, o que o 

destacou dos restantes em termos de custo e precisão. 

A solução proposta passou a utilizar sensores de refração de luz, conhecidos como sensores de Light Detection and Ranging 

(LiDAR), num sistema que analisa a imagem e reconstrói um modelo tridimensional da cara do utilizador onde foram 

posicionados os óculos virtuais e posteriormente feitas as medições. 

 
1 Empresa onde o autor desta dissertação desenvolve atividade profissional. 
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Para isso foram necessários antes alguns passos, que passaram pela deteção facial e pelo alinhamento dos dados captados 

pelo sensor, designado por alinhamento RGB-D. Este alinhamento RGB-D foi explorado tanto em âmbito bidimensional como 

em tridimensional e foi visto que o tridimensional, apesar de requerer mais poder de processamento, era o mais fiel em termos 

de medição, onde foi reportado erro sub-milimétrico nas medições, maioritariamente devido ao facto de o sistema utilizar dados 

concretos baseados na velocidade da luz. 

Após obter um sistema de medição funcional foi criada uma interface gráfica para poder realizar o teste com utilizadores, 

onde foram implementadas algumas funcionalidades para o utilizador se poder ver e seguir alguns passos na interação com o 

sistema. Estas interações foram baseadas em instruções dadas ao utilizador no formato de texto representado no ecrã para o 

posicionamento da sua cara no processo de captura dos dados. E foram baseadas em botões para a seleção da armação dos óculos 

e para o processo de medição. 

1.2 Estruturação 
 

Esta dissertação foi estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo é a “Introdução”, onde é introduzido o projeto e 

definida a “Metodologia” para esta investigação. 

O capítulo número 2, intitulado de “Enquadramento e Estado da Arte”, descreve o enquadramento conceptual onde são 

investigadas as áreas de estudo do tema desta dissertação, que são a “Realidade Aumentada”, a “Visão Computacional”, a 

“Deteção Facial” e o “Mapeamento RGB-D”. Este capítulo também descreve o “Trabalho Prévio” onde é documentado e 

analisado algum trabalho feito pela empresa 2Play de onde se puderam tirar algumas conclusões que ajudaram em decisões 

durante o início deste projeto. Este capítulo descreve também a “Revisão do Estado da Arte” onde é investigada a tecnologia 

base de projetos das áreas de estudo já mencionadas que permitiram chegar à “Realidade Aumentada nas Redes Sociais” e onde 

é discutida a problemática da “Escala Real em Realidade Aumentada” que é visível em algumas “Aplicações para Experimentar 

Óculos em Realidade Aumentada”, mas pode ser mitigada com base no “Estado da Arte da Tecnologia” utilizando as tecnologias 

mais adequadas. 

O capítulo número 3, intitulado de “Desenvolvimento da Solução”, documenta os “Requisitos” definidos para o sistema e os 

“Recursos e Ferramentas” utilizados que englobam tanto o "hardware como o software utilizado. É também documentado neste 

capítulo o “Desenvolvimento da Tecnologia de Medição” onde é detalhado todo o processo de desenvolvimento que vai desde 

a “Obtenção de Dados” até à “Medição”, e que permitiu criar um “Sistema Interativo Proposto” do qual fazem parte três fases: 

a “Captação” dos dados, o “Pré-Processamento” dos dados e a “Visualização” que permite ao utilizador ver-se com os óculos e 

permite também a interação com o sistema para que possa trocar de armações e efetuar as medições necessárias. 

O capítulo número 4, intitulado de “Teste e Resultados”, refere todo o “Procedimento de Teste Efetuado pela Ótica” através 

de profissionais da área de Optometria com cinco armações de óculos em três utilizadores onde são feitas algumas medições que 

podem ser comparadas posteriormente com o “Procedimento de Teste Efetuado com o Sistema Interativo” desta dissertação e 

com o “Procedimento de Teste Efetuado com o sistema da 2Play em iPad” que é um sistema que poderá ser implementado 

futuramente só para a parte de visualização mas que oferece também estimativas de medição. Estas medições são registadas em 

tabelas nas “Medições nos Testes” de onde foi possível tirar algumas conclusões da qual também contam “Sugestões da Ótica” 

pelos profissionais que efetuaram as medições, estas conclusões são tiradas com base no erro de medição, aspeto visual da 

visualização, custo de implementação e escalabilidade do sistema.  

O último capítulo é o número 5, intitulado de “Conclusões e Trabalho Futuro”, refere os pontos positivos e negativos deste 

sistema face aos resultados obtidos e as possíveis implementações futuras para os melhorar. Também são referidas outras 

implementações possíveis quer no âmbito deste projeto quer em outras áreas onde a tecnologia base deste sistema faça sentido 

ser aplicada.  
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2. Enquadramento e Estado da Arte 
 

Devido ao âmbito amplo deste projeto e às diferentes tecnologias que poderiam ser utilizadas, foi necessária uma exploração 

prévia, tanto a nível dos conceitos mais relevantes para o caso específico deste projeto como também a nível das tecnologias 

atualmente disponíveis nesta área. Depois é discutido e analisado o trabalho prévio que foi feito pela empresa 2Play com o 

objetivo de tentar saber qual o ponto de situação e as conclusões obtidas para evitar repetir o mesmo trabalho e definir um ponto 

de partida para este projeto recorrendo a tecnologias diferentes. 

No final deste capítulo é feita uma exploração acerca de aplicações semelhantes, ou seja, aplicações que permitam sobrepor 

efeitos ou objetos virtuais na cara, e o que existe atualmente para este propósito específico de experimentar óculos, analisando 

também o seu estado da arte tecnológico. 

2.1 Enquadramento Conceptual 
 

Em termos teóricos, e visto que este projeto vai permitir que o utilizador se veja num ecrã (considerando-se esta sua 

representação uma representação real) com óculos virtuais sobrepostos na sua cara, pode dizer-se que este sistema entra no 

âmbito temático da Realidade Aumentada.  Para que o sistema consiga colocar os óculos no sítio correto da cara é necessário 

saber antes em que sítio da imagem está a cara do utilizador. Esta imagem é capturada pela câmara do dispositivo em uso e 

representa o mundo real como se o utilizador se estivesse a ver ao espelho. Para tal, existe uma série de cálculos a serem realizados 

através da análise da imagem, sendo esta análise designada por Deteção Facial - uma área que pertence ao âmbito da Visão 

Computacional. 

Posteriormente é necessário obter medidas das várias características faciais para que os óculos virtuais fiquem proporcionais 

à escala real, sendo uma estratégia recorrente em outras áreas [3] recorrer ao uso de sensores de profundidade, que são sensores 

que permitem obter o relevo de uma imagem, que neste caso será da cara do utilizador. A junção dos dados da imagem a cores 

da cara com os dados de relevo captados pelo sensor é designada por Mapeamento Facial RGB-D. 

Uma vez que as tecnologias e os conceitos base referidos anteriormente são bastante utilizados em sistemas deste tipo, efetua-

se de seguida um breve resumo acerca de cada um deles. 

 

2.1.1 Realidade Aumentada 

 

Realidade Aumentada é a combinação visual de elementos virtuais com o ambiente real. Este processo normalmente é feito 

através de sensores e ecrãs, que permitem ao utilizador ver e interagir com os elementos virtuais, normalmente objetos 3D, 

sobrepostos na imagem do mundo real [4]. Na Figura 1 podemos ver um exemplo do jogo de telemóvel Pokémon GO [5], que 

entra no âmbito de Realidade Aumentada onde são sobrepostos modelos 3D no vídeo do mundo real. 
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Figura 1: Jogo Pokémon GO em ecrã de smartphone, imagem retirada de [6]. 

 

Existem vários tipos de interfaces para estes sistemas, por exemplo ecrãs ou monitores, sistemas monoculares, óculos de 

realidade aumentada, sistemas hápticos, bem como outras combinações de ecrãs que permitam a imersão do utilizador nesse 

ambiente. 

2.1.3 Visão Computacional 

 

Visão computacional é uma forma de imitar tecnicamente a visão humana. Normalmente esta técnica é aplicada em sistemas 

informáticos autónomos que conseguem fazer algumas das tarefas que a nossa visão também consegue, por vezes até melhor.  

Estas tarefas estão associadas a análise de imagem, normalmente bidimensional, onde são identificados objetos ou padrões a 

partir dos quais se pode extrair informação que permite conexões com outros tipos de informação, dependendo do tipo do objeto, 

do cenário e do tempo [7]. 

Os trabalhos nesta área começaram na década de 60 por Lawrence Roberts, onde ele demonstrou na sua tese de doutoramento 

a possibilidade de extrair informação geométrica acerca de objetos tridimensionais representados em imagens bidimensionais 

[8]. Atualmente, com os avanços feitos na área e com a combinação de Inteligência Artificial, já é possível detetar tipos diferentes 

de objetos onde é tido em conta também o seu movimento e o cenário onde se encontram, recorrendo à união de imagens com 

dados obtidos previamente ou em tempo real por diferentes sensores para criar uma rede espacial e temporal [9]. Posto isto pode-

se concluir que a Visão Computacional é uma área já bem estudada.  

2.1.4 Deteção Facial 

 

Deteção facial é uma área de Visão Computacional cujo objetivo técnico é detetar a cara de uma pessoa numa imagem. Esta 

técnica pretende imitar a técnica biológica que nós utilizamos para identificar a cara de pessoas, para isso utilizamos 

subconscientemente proporções e medidas para comparar áreas e/ou distâncias entre as várias características faciais que 

compõem a cara, permitindo assim identificarmos que é uma cara e de quem é a cara com base nestas medidas e características 

[10]. 

Assim como para a Visão Computacional, existem também progressos nesta área desde a década de 60, onde um grupo de 

investigadores tentou automatizar este processo utilizando computadores e álgebra linear para reconhecer caras de pessoas em 

imagens [6].  
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O maior desafio técnico desta área é separar a cara do fundo da imagem devido ao elevado número de variáveis que podem 

interferir com o processo, como por exemplo a expressão da cara, a variância na luminosidade, a cor da pele, a pose, a oclusão 

de alguma parte da cara. Para mitigar estes problemas a imagem normalmente é passada por uma série de filtros que ajudam o 

algoritmo na deteção facial [12].  

É de notar que o custo em termos de poder de processamento é muito importante nesta área. Por isso, é normal converter as 

imagens em imagens em escalas de cinza devido à maior eficiência no processo. Isto tem vindo a ser otimizado com o passar do 

tempo, especialmente devido à introdução de Machine Learning e Redes Neuronais no processo, que trouxeram benefícios no 

custo de processamento e na precisão do resultado [13]. Na Figura 2 podemos ver um exemplo de deteção facial baseada numa 

técnica designada de Haar Cascades, que permite isolar zonas da imagem através de contornos e linhas de contraste o que 

permite neste caso detetar os olhos de uma pessoa. Esta técnica é aplicável a outras regiões da face para garantir que se trata 

mesmo de uma cara humana. 

 

 

 

 

Figura 2: Deteção facial baseada em Haar Cascades, imagem retirada de [14]. 

 

2.1.5 Mapeamento RGB-D 

 

O mapeamento RGB-D, neste caso facial, combina a imagem bidimensional da cara com uma matriz de relevo, o que permite 

obter uma forma tridimensional do relevo da cara no espaço. Um exemplo deste conceito pode ser visto na Figura 3 onde à 

esquerda está a imagem de cor e à direita a informação de relevo representada numa espectrograma de profundidade. 

 

 

Figura 3: Mapeamento RGB-D de uma sala, retirado do dataset NYU-V2 [14]. 
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Este processo requer o uso de técnicas que permitam obter a distância desde a câmara até um ponto na imagem da cara, 

normalmente recorrendo à combinação de outras câmaras ou sensores de distância à câmara de cor principal. Após este passo, e 

recorrendo a cálculos de triangulação, é possível obter uma estimativa da proporção real da cara, o que permite em combinação 

com a deteção facial, calcular distâncias reais entre as várias características faciais. 

Este tipo de tecnologia é utilizado também em outras áreas, normalmente em aplicações que requeiram medições à escala 

real em tempo real, como é o caso por exemplo da área de veículos autónomos [15] e da área da agricultura [16]. Na Figura 4 

podemos ver um exemplo de aplicação para veículos autónomos onde é aplicado um passo extra chamado de segmentação para 

isolar objetos e aplicadas técnicas para os identificar. 

 

 

 

Figura 4: Mapeamento RGB-D em tempo real em veículo autónomo, imagem retirada de [17]. 

 

Na Figura 5 podemos ver um exemplo desta aplicação em âmbito agrícola onde existe o mapeamento RGB-D de uma planta 

onde posteriormente é possível aplicar técnicas para analisar a fase de crescimento da planta e a posição das suas folhas para 

automatização de processos agrícolas. 

 

 

Figura 5: Mapeamento RGB-D de uma planta, imagem retirada de [18]. 
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Também existe a possibilidade de fazer o mapeamento tridimensional da realidade para objetos virtuais, onde se utilizam 

sensores de profundidade para criar cenários ou objetos virtuais com o mesmo formato dos reais [19]. Esta informação pode 

depois ser manipulada e possibilita até a reconstrução de objetos. 

Existem inúmeras possibilidades para a aplicação desta tecnologia, que pode ser vista atualmente por exemplo em clínicas 

dentárias onde é feito o mapeamento dos dentes do paciente para modelos 3D que possibilitam a reconstrução dentária. [20] 

Também com a mais recente evolução em impressoras 3D é possível reconstruir ou até duplicar objetos reais recorrendo a 

esta tecnologia [21]. Na Figura 6 é possível ver à direita a impressão 3D de uma imagem aérea de uma casa capturada com um 

drone depois de ser convertida de RGB-D para um modelo 3D, é claro que neste caso apenas o relevo se transfere para o objeto 

a menos que a impressora 3D conseguisse também pintá-lo diretamente. 

 

 

Figura 6: Reconstrução 3D de uma imagem RGB-D aérea de uma casa imprimida em 3D, retirada de [22]. 

 

2.2 Trabalho Prévio 
 

A investigação associada a esta dissertação dá continuidade a algum trabalho realizado previamente pela equipa de 

desenvolvimento da empresa 2Play. Devido à falta de documentação considerou-se importante reunir com as pessoas envolvidas 

nesse desenvolvimento para tirar algumas conclusões relativas ao trabalho que foi feito. Foi reportado verbalmente que o trabalho 

feito pela equipa que explorou estas soluções, com a participação de dois colaboradores, foi realizado em meados de 2021 e com 

a duração de 3 meses. 

A equipa referiu que a ótica tinha interesse numa solução pronta a utilizar e não no desenvolvimento de um produto e, por 

isso, a equipa explorou apenas as soluções com implementação mais rápida disponíveis no mercado, que se basearam em tentar 

adaptar hardware e software de terceiros ao caso, nomeadamente telemóveis e bibliotecas de software Apple, Google e Huawei. 

As perguntas colocadas à equipa focaram-se no que foi feito concretamente, quais os obstáculos que encontraram e o que foi 

feito para os superar, bem como possíveis resultados. 

Desta interação verbal destacam-se as seguintes perguntas que foram feitas à equipa: 

• Como surgiu a ideia de uma plataforma deste tipo? 

• Já tinham trabalhado em algum projeto parecido? 

• Por onde começaram? 

• Conseguiram chegar a algumas soluções? 

• Porque foram descartadas? 

• Porque desistiram do projeto e quais as conclusões a que chegaram? 
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Como surgiu a ideia de uma plataforma deste tipo? 

A equipa inicialmente falou com o dono da ótica que mostrou previamente interesse numa plataforma deste tipo porque 

reparou em outras plataformas de outros produtos onde era possível experimentá-los virtualmente através de aplicações de 

Realidade Aumentada, como por exemplo calçado, relógios, etc. A ideia era ter uma espécie de quiosque dentro da própria ótica 

onde o utilizador pudesse experimentar os óculos virtualmente, o que segundo o dono da ótica poderia atrair clientes para 

experimentar óculos novos e possivelmente comprá-los. 

Expôs logo os requisitos da plataforma que seriam obter as várias medições conforme referidas no capítulo 1, e ao mesmo 

tempo mantendo o custo da implementação o mais baixo possível, permitindo a sua escalabilidade.  

Já tinham trabalhado em algum projeto parecido? 

A equipa referiu que apenas tinha experiência em projetos de Realidade Virtual relacionados com vídeos 360º para criar uma 

experiência de utilização virtual envolvente. 

Por onde começaram? 

Inicialmente a equipa começou pela hipótese de criar uma aplicação Web em JavaScript que apenas tirava uma fotografia ao 

utilizador e se sobrepunham os óculos. Contudo, devido aos requisitos de medição a solução não era a mais adequada, não sendo 

também a melhor em termos de experiência de utilização. 

Então tentaram explorar teoricamente o uso de câmaras stereo, ou seja, duas câmaras com um ponto focal comum que 

permitiam obter uma estimativa da distância até esse ponto, e implementar em vídeo ao invés de uma foto única, o que revelou 

levar bastante tempo pois a calibração teria de ser feita manualmente para cada distância específica e a precisão era pouca pois 

cada objeto na imagem era detetado apenas pelos seus contornos. 

Neste caso só se conseguia obter a distância até à cara do utilizador, não até cada olho, e com bastante erro. Pelo que esta 

solução foi abandonada e a equipa decidiu avançar para soluções com sensores de profundidade que permitiam ter bastante mais 

precisão. 

 

Conseguiram chegar a algumas soluções? 

Sim, a equipa referiu que conseguiu chegar a três soluções que utilizavam sensores de profundidade e foram baseadas em 

hardware e software de marcas específicas, nomeadamente: 

• Apple 

• Google 

• Huawei 

 

Solução Apple: 

Segundo a equipa, esta foi a solução que esteve mais perto de um produto final e a mais direta em termos de implementação 

já que existiam bastantes aplicações para medir distâncias para telemóveis da marca.  

Após a equipa de desenvolvimento ter analisado a documentação da biblioteca de software fornecida Apple AR Kit [23] foi 

visto que a deteção facial e coordenadas de cada característica facial representada num espaço tridimensional virtual já eram 

obtidas. Pelo que, implementaram uma pequena aplicação de teste que corria num telemóvel Apple Iphone com câmara e sensor 

de profundidade em que apesar da precisão não ser a melhor, já foi possível a equipa fazer alguns progressos.  

Neste caso, o erro de medição rondou os 2mm na distância pupilar com a cara a 50cm do sensor. O problema surgiu na 

implementação em modo quiosque, onde era necessário ter um ecrã grande ligado ao telemóvel, o que neste caso não foi possível 

devido a limitações de software visto tratar-se de um telemóvel com o sistema operativo Apple IOS. Surgiu então a ideia de 

transferir a imagem por rede utilizando uma das normas que existem para esse mesmo efeito, como por exemplo Airscreen ou 

Miracast. Contudo, devido a limitações de software o telemóvel não conseguia transmitir com a resolução de imagem e a taxa 

de fotogramas necessárias para uma boa experiência de utilização. 
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A única hipótese da equipa foi utilizar um programa que permitisse gravar o ecrã, sendo que neste caso o único que 

conseguiram encontrar e que permitia isso foi o QuickTime. Este programa permitiu gravar o ecrã do telemóvel e passar o vídeo 

por rede. O problema foi que para receber o vídeo também foi necessário um minicomputador Apple com o Quicktime ligado a 

um ecrã com moldura tátil (ver Figura 7). Esta hipótese é funcional, mas a resolução de ecrã está limitada à mesma resolução do 

telemóvel e o custo de implementação rondava os 2500€, incluindo telemóvel, computador e ecrã, estando este valor muito acima 

do pretendido pela ótica. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diagrama do esquema relativo à solução Apple. 

 

Solução Google: 

A solução Google fez uso da biblioteca AR Core [24] e de um telemóvel com suporte à Application Programming Interface 

de profundidade [25] conforme descrito na sua documentação. Para este caso a equipa utilizou um telemóvel Google Pixel 4, 

que também tem câmara e sensor de profundidade ligado a um ecrã com moldura tátil (ver Figura 8). O problema é que após a 

leitura da documentação verificaram que não existia qualquer referência ao próprio sensor de profundidade do telemóvel na sua 

documentação, o que acharam um pouco estranho.  

De qualquer forma criaram uma aplicação de teste onde puderam constatar que o sensor de profundidade realmente não era 

utilizado pela biblioteca da própria marca, mas era sim criado um ambiente de profundidade tridimensional virtual, baseado em 

oclusão de ambiente e homografia geométrica com base em movimento, obtido através da movimentação do telemóvel à volta 

do objeto, onde a biblioteca cria uma profundidade estimada detetando o que está atrás de contornos na imagem.  

Esta solução foi descartada pois era necessário que o telemóvel tivesse um mecanismo para rodar ou andar à volta da cabeça 

do utilizador e que o utilizador estivesse totalmente estático para não haver deformações na sua cara.  

Foi concluído que esta solução estava mais adequada para catalogar espaços reais estáticos onde o que se mexe é o telemóvel. 
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Figura 8: Diagrama do esquema relativo à solução Google. 

 

 

Solução Huawei: 

Finalmente a equipa testou uma solução da Huawei num telemóvel Huawei P40 Pro que também tem uma câmara e sensor 

de profundidade. A marca também disponibiliza uma biblioteca que permite fazer deteção facial chamada Huawei AR Engine 

[26], e que também oferece medidas de alguns pontos da cara num espaço tridimensional virtual.  

O sistema era então composto pelo telemóvel P40 Pro e pela biblioteca AR Engine ligados a um ecrã com moldura tátil (ver 

Figura 9), onde o problema principal que a equipa identificou foi a precisão, que tinha entre 5mm e 10mm de erro a 50cm da 

cara do utilizador e variava bastante quando o utilizador mexia a cara, o que se considerou estranho. 

A equipa decidiu então tapar o sensor de profundidade para ver se influenciava a medição e notou-se que nada alterava. Ou 

seja, concluíram que a biblioteca da marca não fazia uso do seu próprio sensor de profundidade, apenas utilizava a câmara normal 

de cor e um modelo canónico de uma cara para apresentar uma estimativa das medidas. Por esta razão, a solução foi abandonada. 

 

 

 

 

Figura 9: Diagrama do esquema relativo à solução Huawei. 
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Porque foram descartadas? 

A equipa descartou as várias soluções porque nenhuma satisfez os requisitos do cliente, tanto em termos de precisão como 

em custo, tal como se pode ver na tabela 1. 

  

Tabela 1: Comparação das soluções previamente exploradas pela equipa. 

Nome da Solução Hardware Software Média de erro na 

medição (mm) 

Custo Conclusão 

Apple Iphone + Mac 

Mini + Ecrã + 

Frame 

Touchscreen 

QuickTime, 

Apple AR Kit 

2mm 2500€ Custo muito alto 

Google Pixel 4 + Ecrã + 

Frame 

Touchscreen 

Google AR Core n/d 1000€ Distorção da 

realidade 

Huawei P40 Pro + Ecrã + 

Frame 

Touchscreen 

Huawei AR 

Engine 

7.5mm 1000€ Erro de medição 

muito alto 

    

 

Porque desistiram do projeto e quais as conclusões a que chegaram? 

Como a empresa nessa altura tinha outros projetos em paralelo que necessitavam da equipa de desenvolvimento, a 

investigação deste projeto foi abandonada. Mesmo assim a equipa comentou, como conclusão, que estar dependente de software 

e hardware proprietário não era o ideal. O ideal seria desenvolver uma solução própria de raiz onde se pudesse combinar um 

sensor de profundidade discreto com uma câmara discreta para ter controlo total do sistema e permitir o uso de ferramentas 

Open-Source para reduzir o custo de implementação e manutenção, e também permitir a fácil escalabilidade da solução.  

 

Conclusões 

Tal como referido, concluiu-se que todas as soluções exploradas não cumpriam os requisitos da ótica, umas em termos de 

orçamento, outras em termos de precisão. Nesse sentido, decidiu-se que a dependência de hardware e software de terceiros não 

deveria ser o caminho a seguir. O mais adequado seria o desenvolvimento de uma solução nova de raiz recorrendo a tecnologias 

Open-Source onde seria benéfico começar por investigar mais acerca do que existe como alternativa e/ou disponível na área de 

estudo para o mesmo propósito. Este foi o caminho correto a seguir que começou na revisão do estado da arte. 

 

2.3 Revisão do Estado da Arte 
 

O processo de pesquisa incidiu nos tipos de aplicações ou software que existem no mercado que permitam sobrepor texturas 

ou objetos na cara do utilizador e fazer a medição entre características da cara. Para isso é necessário detetar a cara e as suas 

características em tempo real, o que requer bastante poder de processamento, daí haver um interesse em software que o faça 

rapidamente.  

Esta tecnologia entra no âmbito de Realidade Aumentada e incide no trabalho de Paul Viola e Paul Jones [27] que em 2001 

desenvolveram um método de deteção de objetos rápido baseado em cascata. Este método foi adaptado posteriormente para a 

deteção facial e as suas características, o que permite ser feito em tempo real através de uma câmara de filmar ligada a um 

computador. 

Com a invenção dos smartphones, e como o smartphone possui uma câmara e algum poder de processamento, foi possível 

adaptar este método de deteção facial a algumas aplicações, nomeadamente na área das redes sociais. 
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2.3.1 Realidade Aumentada nas Redes Sociais 

 

A rede social pioneira nesta área foi o Snapchat, que é uma aplicação de transmissão de mensagens multimédia lançada em 

2011 para iOS. Inicialmente a aplicação foi lançada com o nome “Picaboo” e o seu objetivo principal era criar mensagens 

designadas de “Snaps” que consistiam em fotos ou vídeos à qual podiam ser adicionados manualmente filtros ou efeitos, legendas 

e ícones. Estas mensagens eram enviadas e só podiam ser abertas pelo recipiente uma vez antes de serem apagadas 

automaticamente [28]. 

Foi apenas em setembro de 2015 que a aplicação entrou no âmbito de realidade aumentada, onde permitia adicionar filtros 

automaticamente a fotos e vídeos em tempo real designados por “Lenses”. Estes filtros normalmente adicionam objetos virtuais 

na cara do utilizador e também permitem a modificação do formato da cara. Isto só foi possível através da aquisição de uma 

empresa ucraniana que detinha essa tecnologia. A empresa chamava-se “Looksery” e trabalhava no âmbito de deteção e 

modificação facial. 

O método que o Snapchat utiliza para aplicar estes filtros baseia-se no algoritmo Viola-Jones, referido anteriormente em 2.3 

Revisão do Estado da Arte. Este algoritmo permite ao sistema analisar a cara do utilizador através de regiões baseadas em 

contraste e contornos chamadas de Haar Features, que permitem criar o padrão de uma cara. 

Depois de detetar a cara na imagem o sistema tenta detetar as características dela. Isto é feito através de um modelo facial 

onde foram mapeados manualmente pontos que representam os limites das características faciais em milhares de utilizadores, o 

que permite ao sistema utilizar o modelo pré-definido de uma cara como base. Assim são necessários apenas pequenos ajustes 

para sobrepor uma rede de pontos na cara do utilizador, os quais ficam situados nos contornos das características faciais. Este 

modelo é designado por Active Shape Model e permite fazer a ligação entre esta rede virtual de pontos e a cara do utilizador, 

permitindo assim deformar a cara ou sobrepor efeitos e objetos em localizações específicas da cara. [29] 

Em abril de 2017 o Facebook decidiu também entrar na área com o lançamento de uma aplicação de realidade aumentada 

chamada “Camera Effects” [30], que depois foi renomeada para “Spark AR” e introduzida também no Instagram. [31] 

Mais tarde em agosto de 2019 o Facebook introduziu o “Spark AR” também em anúncios, o que permitiu a integração de 

produtos virtuais em realidade aumentada. Esta integração possibilita ao utilizador ver como os produtos são de uma forma 

virtual, o que se pode revelar como uma técnica de marketing revolucionária [32]. Um exemplo desta integração pode ser visto 

na Figura 10 onde o utilizador escolhe um batom e pode ver como este lhe fica virtualmente. 

 



  2. Enquadramento e Estado da Arte 

Manuel Fernando Constantino Malta Novo 13 Dissertação de Mestrado 

 

 

Figura 10: Exemplo de teste virtual de batom com o Spark AR, imagem retirada de [33]. 

 

O “Spark AR” vai ao encontro do âmbito deste projeto e poderia ser uma boa opção, o problema é que neste caso o modelo 

dos óculos é redimensionado para tentar manter a escala real [34], sendo que este redimensionamento é feito através da deteção 

de outro objeto na imagem cuja escala real é conhecida, pelo que existe apenas uma aproximação no redimensionamento. Para 

o caso concreto desta dissertação não é o mais adequado pois já foram exploradas soluções semelhantes. 

 

2.3.2 Aplicações para Experimentar Óculos em Realidade Aumentada  

 

O problema da escala real de um objeto em Realidade Aumentada é normalmente um fator muito importante já que um objeto 

grande em comparação com o cenário dá a entender que esse objeto está próximo do utilizador e um objeto pequeno dá a entender 

que está mais longe. 

No caso dos óculos este redimensionamento tem de ser com base em medidas exatas para não haver deformação da realidade 

e para que seja possível tirar medidas concretas, que são parâmetros necessários para o fabrico dos óculos. O habitual em 

plataformas de Realidade Aumentada é utilizarem-se estimativas, maioritariamente devido aos dispositivos não possuírem 

sensores discretos para medição de distância, o que pode ser visto no exemplo em [35]. Uma exceção a isto são alguns 

smartphones, maioritariamente da marca Apple, que possuem estes sensores, existindo até aplicações na App Store destinadas a 

medição. Contudo, esta hipótese já foi testada pela equipa de desenvolvimento da 2Play. 

Existem outras maneiras de obter uma estimativa de profundidade sem usar sensores de profundidade [36]. De entre elas 

destacam-se o uso de câmaras stereo e a homografia geométrica com base em movimento. Existem algumas aplicações 

disponíveis no mercado para esta finalidade, mas normalmente funcionam através de estimativas porque nem todos os 

dispositivos possuem sensores de profundidade. Este tipo de sensor é encontrado na maior parte em smartphones da marca Apple 

como referido anteriormente, nomeadamente nos modelos de iPhone mais caros. Um exemplo de aplicação deste tipo que requer 

este sensor discreto pode ser visto em [37] e na Figura 11. Esta aplicação tem como requisito mínimo o iPhone X. 

 



  2. Enquadramento e Estado da Arte 

Manuel Fernando Constantino Malta Novo 14 Dissertação de Mestrado 

 

 

Figura 11: Imagem de experimentação de óculos na aplicação Warby Parker em Iphone, retirada de [37]. 

 

 

Para outros smartphones Apple ou Android que não têm este sensor a medição é totalmente baseada em estimativas, existindo 

algumas aplicações que afinam melhor essas estimativas, mas requerem que o utilizador coloque um objeto sobre a sua cara cuja 

dimensão é conhecida, normalmente um cartão de crédito. Como o cartão é fabricado utilizando um standard de formato que tem 

uma medida conhecida, a aplicação usa-a como referência e faz uma escala entre a dimensão do cartão e a cara do utilizador, o 

que permite obter medições mais próximas da realidade. Um exemplo de aplicação deste tipo pode ser visto no sistema “Zenni” 

[38]. Existem ainda algumas aplicações deste tipo que não só estimam a medição, mas também utilizam um modelo 

tridimensional da cabeça de outra pessoa parecida onde é projetada a foto da cara do utilizador para criar uma reconstrução 3D 

da cabeça com os óculos colocados. 

Em termos de usabilidade algumas aplicações têm uma fase prévia de aquisição de dados onde são dadas instruções ao 

utilizador para colocar o cartão de crédito junto à sua testa, ou para posicionar e movimentar a sua cabeça dentro de um limite, 

e de seguida uma fase de visualização, onde normalmente são visíveis opções para selecionar vários estilos de armações dos 

óculos e as cores das mesmas. Este processo pode ser experienciado em [38] e um exemplo do processo de calibração com o 

cartão de crédito pode ser visto na Figura 12. 
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Figura 12: Processo de calibração do sistema Zenni com cartão de crédito, imagem retirada de [38]. 

 

2.3.3 Estado da Arte da Tecnologia 

 

As tecnologias apropriadas para um projeto de visão computacional envolvem câmaras fotográficas, sensores que permitam 

a medição e técnicas que permitam processar essa informação de modo a ir ao encontro de uma solução apropriada. 

Devido a ser um requisito obter estas medições com alguma precisão, o processo de investigação vai centrar-se nas 

tecnologias existentes no mercado que satisfazem esse requisito, e das quais se destacam três: Homografia geométrica com base 

em movimento, Câmaras Stereo e LiDAR. 

 

Homografia Geométrica com Base em Movimento 

 

A homografia geométrica com base em movimento resume-se a combinar um histórico de imagens de uma câmara com 

outros sensores que indicam a posição e rotação da câmara no espaço no momento exato em que cada foto é tirada. Por exemplo, 

se forem tiradas duas fotos a um objeto, uma de frente e outra de trás, é possível criar uma estimativa 3D do objeto ou da 

superfície com base no ângulo de visão e posição da câmara (que é a origem no espaço 3D) [39]. O problema desta 

implementação é que é necessário que a câmara se mexa pelo espaço, e que o espaço esteja estacionário, o que para o caso desta 

dissertação não é adequado.  

Esta tecnologia é usada normalmente em espaços físicos grandes, como é o caso do mapeamento de terreno com drones, 

onde o drone circula pelo espaço e guarda juntamente com cada foto a posição e rotação exata da câmara quando tira a foto, para 

ser possível combinar posteriormente esses dados com os dados de outras fotos ou sensores e gerar uma perspetiva 3D simples 

desse terreno. Este processo pode ser visto na Figura 13. 
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Figura 13: Homografia geométrica com base no movimento de um drone, retirada de [40]. 

 

 

 Esta tecnologia também pode ser vista na aplicação de smartphone “HelloAR” da Google [41], que permite detetar 

superfícies reais através do movimento do telemóvel pelo espaço. 

 

Câmaras Stereo 

 

No caso das câmaras stereo, esta tecnologia resume-se a utilizar duas câmaras que estão situadas perto uma da outra e a 

relação espacial entre as duas é conhecida, o que permite comparar a diferença de deslocação dos objetos na imagem de uma 

câmara para a outra, onde ao perto a diferença vai ser mais percetível que ao longe, o que pode ser visto na Figura 14 representado 

por distância Parallax. Esta tecnologia funciona da mesma maneira que funcionam os olhos humanos, em que se alternarmos de 

olho ao olhar para um objeto, esse objeto vai sofrer uma deslocação no espaço, sendo essa deslocação maior no caso em que o 

objeto está próximo dos olhos. É essa diferença que se utiliza para obter uma estimativa da profundidade a que o objeto se 

encontra. 

 

 

 

Figura 14: Representação do funcionamento de câmaras stereo, retirada de [42]. 
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Uma vantagem desta tecnologia é o preço baixo da sua implementação, visto que apenas são necessárias duas câmaras, 

podendo ser vista em muitos sistemas como é o caso da deteção de colisão para carros autónomos, sistemas de deteção da posição 

de braços robóticos e deteção de movimento de pessoas em câmaras de segurança [43]. 

Esta hipótese poderia ser adequada para este projeto, mas requer uma análise extensiva da imagem para isolar os objetos com 

base nos seus contornos o que é muito intensivo em termos de processamento. 

 

LiDAR  

 

Finalmente temos o LiDAR (Light Detection and Ranging), que é uma tecnologia que utiliza a reflecção de luz em objetos 

para calcular a distância desde o emissor até ao objeto, que é muito semelhante à tecnologia Radar (Radio Detection and Ranging) 

mas ao invés de ondas de rádio utiliza luz. E como a velocidade da luz é constante esta medição é quase perfeita, o que se revela 

ser uma excelente hipótese para o projeto desta dissertação. A única desvantagem é o custo elevado dos sensores, mas atualmente 

existem algumas opções que utilizam uma frequência de luz na gama de infravermelhos que são bastante acessíveis. 

Esta hipótese é a mais adequada para este projeto devido à sua precisão e ao menor custo de poder de processamento 

comparando com a solução de câmaras stereo, já que os cálculos da reflecção da luz para medida são feitos na unidade de 

processamento do próprio sensor e o sensor envia logo para trás uma matriz com dados de relevo, como visto na Figura 15. 

 

 

 

Figura 15: Representação do funcionamento de um sensor LIDAR, retirada de [44]. 

 

 

Estes cálculos são feitos num domínio temporal em que para cada pixel da imagem é necessário que a luz vá até ao objeto e 

volte para trás, onde o limite é a velocidade da luz, o número total de pixéis da imagem, a distância máxima da captação e a 

velocidade de processamento do sensor, sendo muitas vezes combinados vários sensores em frequências de luz diferentes para 

produzir imagens maiores. 

Atualmente existem bastantes casos de uso para esta tecnologia, que passam também pelos mesmos casos de uso das câmaras 

stereo, sendo a maioria casos onde a precisão da medição é um fator importante, como é o caso de digitalização e impressão de 

objetos com impressora 3D, casos em âmbito militar onde são utilizados sensores deste tipo para deteção de movimento [45] e 

casos no âmbito da medicina, onde pode ser realizada reconstrução corporal e assistência em cirurgias recorrendo à combinação 

dos dados destes sensores com dados de outros exames médicos como por exemplo tomografias computorizadas [46].
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3. Desenvolvimento da Solução  
 

Tendo em conta o estudo prévio descrito no capítulo anterior, passou-se para a fase de desenvolvimento da solução, que 

começou pela tecnologia base que permite a medição. A base deste processo de desenvolvimento incidiu na análise de dados 

para saber onde ficava a cara do utilizador e as suas características faciais na imagem.  

Para isso foi necessário recorrer a deteção facial em cima da obtenção desses dados, que depois foram utilizados para o 

alinhamento correto dos dados de cor e relevo da cara. Assim foi possível proceder ao posicionamento correto dos óculos virtuais, 

o que permitiu medir distâncias entre os óculos e as características faciais do utilizador com bastante precisão. O diagrama de 

fluxo relativo a esta tecnologia de medição pode ser visto na Figura 16. 

 

 

Figura 16: Diagrama de fluxo do desenvolvimento da tecnologia de medição. 

 

Depois de obter a tecnologia base que permitiu realizar estas medições passou-se à implementação de um sistema interativo 

que permitiu guiar o utilizador no sistema para o processo de captura e pré-processamento dos dados, para que no final ele se 

pudesse ver-se com os óculos no ecrã e também escolher o modelo de armações dos mesmos, o que permitiu efetuar a medição 

para o modelo escolhido. O diagrama de fluxo relativo ao desenvolvimento do sistema interativo pode ser visto na Figura 17. 

 

 

Figura 17: Diagrama de fluxo do desenvolvimento do sistema interativo. 

 

3.1 Requisitos 
 

Pretende-se que o cliente veja um vídeo ou representação da sua própria cara onde os óculos serão sobrepostos à escala real, 

ou seja, os óculos devem ter uma proporção real com base em medidas da sua cara, obtidas através de câmaras e sensores para 

que ele possa perceber como os óculos lhe ficam, da mesma forma que se os estivesse a experimentar fisicamente. Após chegar 

a esta etapa será necessário obter algumas medições entre as características faciais do utilizador e obedecer a alguns critérios, 

enumerados na seguinte lista de requisitos: 

 

1º - Obtenção da distância pupilar, que é a distância entre as pupilas; 

2º - Obtenção da distância naso-pupilar, que é a distância individual entre cada pupila e o topo do nariz; 

3º - Obtenção da medição do centro das lentes, que é a distância desde cada pupila até à parte de baixo de cada lente do óculo 

onde a lente toca na armação; 

4º - As medições devem ser feitas com o mínimo de erro possível onde o ideal é ter um erro de no máximo 2 milímetros. 

5º - Os sensores utilizados devem ser de baixo custo e devem permitir escalabilidade e a não dependência de custos adicionais      

quer seja em hardware ou software; 

6º - A solução final para cada quiosque deve ter o menor custo possível (que deve rondar os 1000€ por quiosque). 

Obtenção de 
dados

Deteção 
Facial

Alinhamento

RGB-D
Medição

Captura
Pré-

processamento
Visualização
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3.2 Recursos e Ferramentas 
 

A escolha dos recursos e ferramentas utilizadas para o desenvolvimento foi baseada nos requisitos de cada processo individual 

do diagrama de fluxo, tendo em conta o feedback do trabalho prévio e estado da arte da tecnologia. 

3.2.1 Hardware Utilizado 

 

Em termos de hardware o sistema requer um computador com processador de arquitetura 64 bits, um acelerador de OpenCL 

com arquitetura 32 bits que pode ser o próprio processador ou um processador de gráficos dedicado e requer também uma ligação 

Universal Serial Bus 3.0 que é um requisito de conexão do módulo utilizado (aparelho que contém os vários sensores de cor e 

profundidade). Este tipo de módulo utiliza a tecnologia LiDAR e é intercambiável. Possui também algumas características que 

são um requisito para este sistema, que na maioria todos os módulos deste tipo possuem e são especificadas pelo fabricante. 

 Estas características são necessárias para fazer os cálculos internos do sistema para que a representação fique o mais próximo 

da realidade possível. São utilizadas para especificar a relação espacial entre o sensor de cor e o sensor de profundidade do 

módulo e o tipo de distorção das suas lentes. Trata-se do ponto central e focal de ambos os sensores, a relação espacial entre as 

duas definida pela matriz de rotação R e pela matriz de translação T, dos coeficientes de distorção das suas lentes definidos pela 

matriz K e da escala de profundidade que é a relação entre a profundidade reportada pelo sensor e a realidade. 

Durante o desenvolvimento do sistema foram utilizados vários módulos deste tipo, nomeadamente o Intel Realsense L515, o 

Microsoft Kinect V2 e o Intel Realsense D435i. Todos possuem características similares, mas é sempre preferível utilizar o 

módulo com maior resolução de imagem e taxa de fotogramas, que neste caso é o Intel Realsense D435i que pode ser visto na 

Figura 18 e é o utilizado atualmente. As suas características técnicas podem ser vistas na Tabela 2. 

 

 

 

Figura 18: Imagem frontal do módulo Intel Realsense D435i, retirada de [47]. 

 

 

Tabela 2: Especificações técnicas do módulo Intel Realsense D435i. 

Resolução de cor 1920 x 1080 @ 30fps (2 Megapixel) 

FOV de cor (H x V) 69° × 42° 

Resolução de profundidade 1280 x 720 @ 30fps (max. 90fps a menores resoluções) 

FOV de profundidade (H x V) 87° × 58° 

Distância mínima ideal de funcionamento 30cm 

Distância máxima ideal de funcionamento 3m 
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3.2.2 Software Utilizado 

 

Devido ao requisito de uso de sofware Open-Source foi escolhido o sistema operativo Ubuntu, nomeadamente a versão 21. 

Em cima deste sistema operativo e devido à exploração de bibliotecas adequadas a este desenvolvimento foi utilizada uma 

linguagem de desenvolvimento rápido, que é o Python, e foi utilizado no ambiente de desenvolvimento Jupyter Notebook. Para 

a execução deste sistema também é necessário instalar o controlador de OpenCL adequado ao hardware utilizado. 

Foi também utilizado o software LibreOffice Calc para realizar algumas aproximações matemáticas e visualização gráfica 

das variâncias dos dados relacionados com distâncias e erro medido. 

Linguagens de Programação Utilizadas 

 

• Python: O python é uma linguagem de programação de alto nível interpretada em formato script e possui um modelo de 

desenvolvimento comunitário de software aberto gerenciado pela organização sem fins lucrativos Python Software Foundation. 

Esta linguagem tem como foco a rapidez na integração de módulos de terceiros e legibilidade do código onde a sintaxe é muito 

simplista e baseada em indentação [48]. É uma das linguagens de programação mais utilizadas a nível mundial [49], [50]. 

 

• OpenCL: O Open Computing Language (OpenCL) é uma API para abstração de comandos de programação em paralelo 

de baixo nível com um modelo de desenvolvimento de software aberto e sem fins lucrativos gerenciada pelo grupo Khronos. É 

uma linguagem heterogénea entre plataformas de hardware que corre em vários tipos de aceleradores de processamento. É 

normalmente utilizada em operações de processamento em paralelo para fins científicos como por exemplo em software médico, 

em processamento de visão computacional e treino ou inferência de neural-networks [51]. É baseada em kernels, que são 

pequenos programas escritos numa linguagem muito parecida a C ou C++, compilados para correr no respetivo hardware. Em 

termos técnicos é muito semelhante à linguagem proprietária CUDA da NVidia, mas compatível com muitos mais sistemas 

inclusivamente o próprio hardware NVidia. 

 

Bibliotecas Utilizadas 

 

• pyrealsense2: Esta biblioteca é um wrapper de python para o SDK (Software Development Kit) Intel Realsense que contém 

funções do módulo em uso (Realsense D435i) e permite efetuar a captação de frames tanto do sensor de cor como do sensor de 

profundidade. Esta biblioteca também tem algumas funções que poderiam ser úteis para esta dissertação, mas devido a utilizarem 

linguagens proprietárias, nomeadamente CUDA, apenas é utilizada como driver do sensor para captação de imagens. 

 

• pandas: O pandas é uma biblioteca para análise e visualização de dados [52] e foi utilizada apenas inicialmente para 

analisar os dados que o sensor retornava, não é necessária ao funcionamento atual do sistema. 

 

• seaborn: O seaborn também não é necessário ao funcionamento atual do sistema, é uma biblioteca semelhante ao pandas 

que serve para análise e visualização de dados [53] e foi utilizada para analisar os dados que o sensor retornava. 

 

• pylibfreenect2: O pylibfreenect2 é uma interface ou wrapper python para a biblioteca” libfreenect” que é disponibilizada 

apenas em C++ e possui algumas funções grátis para interagir com o módulo Microsoft Kinect V2 [54]. Foi utilizada apenas no 

alinhamento RGB-D numa tentativa de calcular a distância euclidiana para três dimensões, mas sem sucesso. 

 

• opencv: O opencv é uma biblioteca originalmente desenvolvida pela Intel e contém funções que ajudam no tratamento de 

imagem em tempo real [55]. É muito utilizada no âmbito de visão computacional para processamento de imagem e vídeo, 

estruturas de dados, álgebra linear e interfaces gráficas simples. 
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• mediapipe: Esta é uma biblioteca desenvolvida pela Google e tem como foco soluções de machine learning para vídeo em 

tempo real. Possui vários módulos baseados na deteção de formas, onde neste caso é utilizado o módulo Face Mesh para a 

deteção facial e sobreposição de uma malha de pontos na cara do utilizador em tempo real [56]. 

 

• numpy: O numpy é uma biblioteca que serve para processamento matricial e que inclui muitas funções matemáticas de alto 

nível para operar sobre os dados. Esta biblioteca oferece suporte a aceleração de hardware para matrizes grandes e com muitas 

dimensões [57]. 

 

• math: A biblioteca math é uma biblioteca que possui funções matemáticas como definidas pelo standard C. Esta biblioteca 

não oferece suporte para números complexos [58]. 

 

• pyopencl: Esta biblioteca permite o acesso à API OpenCL através da linguagem de programação Python. Oferece uma 

gestão de memória baseada em buffers que permite o controlo da limpeza de memória para prevenir fugas [59]. 

 

• os: Esta biblioteca oferece várias funções do sistema operativo como por exemplo a gestão de ficheiros, o que permite a 

leitura e escrita de ficheiros através de Python [60]. Neste sistema é utilizada para registar os erros da biblioteca pyopencl. 

 

• open3d: Esta biblioteca tem como objetivo o desenvolvimento rápido de aplicações que trabalhem com dados em 3D. 

Oferece aceleração de hardware e funções algébricas para o processamento desses dados e permite reconstruir e visualizá-los. É 

disponibilizada apenas em C++ e Python [61]. 

 

• gi: A biblioteca gi é uma biblioteca que permite acesso ao software GNOME em Python, que é o sistema de gestão de 

janelas do ubuntu, o que permite gerir janelas e eventos [62]. 

 

• Gtk: Esta biblioteca cria a abstração de código para a gestão de interfaces gráficas entre vários sistemas operativos, para 

que o código não altere entre sistemas, como por exemplo de ubuntu para sistemas Windows e Apple. Oferece bastantes funções 

relacionadas com gestão de janelas e controlos de interface de utilizador. Tem como requisito a biblioteca “gi” para 

funcionamento em ubuntu [63]. 

 

• time: A biblioteca time contém funções relacionadas com temporização. Permite trabalhar com horas e fuso horários, e 

permite controlar temporalmente execuções de processos e threads, o que é muito útil no âmbito de programação concorrente 

[64]. 

 

• threading: A biblioteca threading consiste numa biblioteca com funções de alto nível em cima das funções de baixo nível 

do módulo “_thread” de Python. É utilizada para executar código em paralelo através do paradigma de programação concorrente. 

Possui funções para efetuar o controlo das execuções e da escrita concorrente na memória [65]. 

 

3.3 Desenvolvimento da Tecnologia de Medição 
 

Neste tópico são detalhados todos os passos da Figura 16 relativos ao desenvolvimento da tecnologia de medição da solução 

proposta, por ordem temporal de investigação. 

3.3.1 Obtenção de Dados 

 

Esta primeira etapa começou pela extração da informação vista pelo módulo e pela análise e visualização desses dados, 

utilizando as bibliotecas referidas anteriormente “pandas” e “seaborn”. 
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Os dados são compostos por uma matriz de cor e por uma matriz de relevo. No caso do módulo utilizado atualmente, que é 

o Intel Realsense D435i, a matriz de cor tem a resolução de 1920x1080 pixéis e retorna uma imagem no formato YUYV que 

posteriormente é convertida para o formato BGR com 8 bits de precisão por componente de cor para facilitar a sua análise, é 

vista como uma fotografia normal de cor.  

Já a matriz de profundidade, tem uma resolução de 1280x720 e retorna dados no formato INT16 que são números inteiros 

com 16 bits de precisão e um excerto da sua representação pode ser visto na Figura 19 através de um mapa de calor que representa 

a profundidade, cuja distância está à direita em milímetros e a resolução vertical e horizontal à esquerda e em baixo, 

respetivamente. 

 

 

Figura 19: Mapa de calor extraído da matriz de relevo na zona da cara. 

 

 

O problema é que ao sobrepor as imagens foi notado que elas não se alinhavam, devido ao facto de terem resoluções e 

proporções diferentes, o que se se revelou num grande desafio já que assim não era possível obter a profundidade direta de 

qualquer zona da cara na imagem de cor, que é onde a deteção facial é feita. Isto deve-se maioritariamente aos ângulos de visão 

de cada sensor individual, que como estão situadas lado a lado no espaço existe logo essa deslocação, que varia consoante a 

distância e é mais pronunciada perto do sensor (ver Figura 20). 
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Figura 20: Representação do ângulo de visão dos sensores do módulo Intel Realsense D435i, retirada de [66]. 

 

 

3.3.2 Deteção Facial 

 

Para a deteção facial foi utilizado em todo o processo a biblioteca da Google “MediaPipe”. É uma biblioteca que adapta um 

modelo de uma rede de pontos faciais na cara do utilizador com base na fotografia de cor e funciona rápido e bastante bem. Este 

é um caso onde é vantajoso utilizar uma biblioteca de terceiros devido ao aperfeiçoamento da técnica com base em treino 

intensivo, o que poupa a este projeto a obtenção de datasets de caras de pessoas e tempo de processamento em treino que poderia 

até obter resultados piores na identificação facial. Esta biblioteca recorre ao uso do modelo canónico facial, que é um modelo 

estático 3D de uma cara, cujos detalhes de implementação podem ser vistos em [67].  

Isto permite saber em que pixel da imagem de cor está cada ponto refente à malha 3D facial, o que possibilita depois associar 

esses mesmos pontos a características e à matriz de relevo para proceder à medição. A malha utilizada e os respetivos pontos 

podem ser vistos em [68]. Convém referir que os resultados deste processo são influenciados pelas condições de luminosidade, 

onde é favorável mais luminosidade para um melhor processo de deteção facial. 

 

 

3.3.3 Alinhamento RGB-D em 2D 

 

O alinhamento RGB-D é um processo que descreve o alinhamento da imagem de cor com a matriz de profundidade, ou seja, 

para cada pixel de cor existe um valor de profundidade, este processo pode ser visto na Figura 21, onde em cima estão as imagens 

capturadas pelo sensor de profundidade e pelo sensor de cor e em baixo estão ambas sobrepostas com o alinhamento perfeito.  
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Figura 21: Representação de alinhamento RGB-D, imagem retirada de [69].  

 

 

Apesar de não previsto previamente, este processo é necessário para que se possa proceder à medição, e pode revelar-se 

bastante complexo devido à diferença técnica entre os sensores de cor e de profundidade. Como é possível ver na Figura 21 a 

imagem de baixo já combinada tem uma parte de cima e à direita onde as imagens de profundidade e cor não se sobrepõe na 

totalidade, mas foi visto que com o módulo em uso no sistema desta dissertação a diferença ainda era maior. 

 Então o processo avançou com o alinhamento RGB-D que começou por ser feito com dados bidimensionais, que é o formato 

retornado pelo módulo. Para isso foi decidido fazer uma normalização da área visível por ambos os sensores do módulo baseada 

em deadzones, que consiste em descartar zonas da imagem onde não existe sobreposição de cor e profundidade deixando apenas 

a imagem relativa de cor e profundidade relativa à área comum. 

Estas deadzones verticais e horizontais foram calculadas com base no tamanho em pixéis da imagem e no ângulo de visão 

dos sensores, e variaram consoante o módulo em uso. Por exemplo, no módulo Microsoft Kinect V2 existem deadzones 

horizontais apenas para a imagem de cor (ver Figura 22) e no caso do módulo D435i a deadzone apenas é aplicada à imagem de 

profundidade como pode ser visto na Figura 23. 

 

 

 

Figura 22: Representação do ângulo de visão dos sensores do módulo Microsoft Kinect V2. 
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Figura 23: Representação do ângulo de visão dos sensores do módulo Intel Realsense D435i. 

  

  

Este processo de cálculo das deadzones seguiu o mesmo procedimento para os quatro lados da imagem combinada que podem 

ser vistos na Figura 24 rasurados a vermelho para a imagem de cor e para a imagem de profundidade do módulo. 

 

 

 

Figura 24: Representação da deadzone (A) a descartar para o sensor de profundidade do módulo Microsoft Kinect V2. 

 

   

Cada deadzone é removida recorrendo a uma progressão linear, em que por exemplo para cada deadzone vertical A da Figura 

24, em pixéis, temos na equação (1): 

 

 

 

𝐴 = ⌈
𝑑𝑌𝐹𝑂𝑉−𝑟𝑔𝑏𝑌𝐹𝑂𝑉

2
∗  

𝑑𝐻

𝑑𝑌𝐹𝑂𝑉
⌉           , 𝑜𝑛𝑑𝑒:                        (1) 

 

𝐴 = Altura de cada deadzone vertical do sensor de profundidade em pixéis (menor número inteiro); 

𝑑𝐻 = Altura da imagem do sensor de profundidade em pixéis; 

𝑟𝑔𝑏𝑌𝐹𝑂𝑉 = Ângulo de visão vertical do sensor de cor em graus; 

𝑑𝑌𝐹𝑂𝑉 = Ângulo de visão vertical do sensor de profundidade em graus. 
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Após calcular a área das deadzones a descartar foi possível obter a área comum e sobrepor os dados para encontrar o valor 

de profundidade para qualquer pixel de cor em questão, que neste caso de interesse são as pupilas. Mas foi aqui que surgiu o 

primeiro obstáculo. A técnica de deadzones não foi suficiente, devido aos sensores estarem lado a lado no módulo, existe uma 

deslocação na imagem, que está relacionada com a relação espacial entre eles, como se pode ver na Figura 25. Esta deslocação 

varia consoante a distância e é mais pronunciada quando a cara está perto do sensor. 

 

 

 

 

Figura 25: Representação das pupilas fora do sítio (círculos brancos). 

 

 

 

 De forma a ultrapassar este problema definiu-se uma função de interpolação que anula o deslocamento com base na distância 

da cara. Para tal foram captadas duas fotos para observar o deslocamento, tendo-se constatado que era 75 pixéis a 60cm da cara 

e 86 pixéis a 100cm, o que resultou na função de aproximação linear (2) para o deslocamento: 

 

 

 

𝐷 ≈ 0,0275 ∗ 𝑑𝐶𝑃 ∗ 𝑑𝑀𝐴𝑋 + 58,5        , 𝑜𝑛𝑑𝑒:                     (2) 
 

   𝐷 = Deslocamento a anular em pixéis (arredondado); 

   𝑑𝐶𝑃 = Distância do sensor até à cara da pessoa; 

   𝑑𝑀𝐴𝑋 = Distância máxima do sensor em mm (domínio Z). 

 

 

 

 

Estes valores foram utilizados para anular o deslocamento e pode ver-se na Figura 26 que o resultado melhorou bastante. O 

quadrado representa a zona onde a cara foi detetada na imagem a cor, e de acordo com a função de interpolação proposta os 

olhos foram deslocados para a direita para ficarem na posição correta para a matriz de profundidade a uma distância de 

aproximadamente 75cm. 
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Figura 26: Deslocação da localização das pupilas com base na distância a que a pessoa se encontra do sensor. 

 

  

3.3.4 Medição em 2D 

 

Alinhada a imagem de cor à matriz de profundidade é possível saber qual a distância a que se encontra cada olho do sensor 

em mm, o que permite utilizar triangulação para calcular a distância entre dois pontos na imagem, neste caso a distância pupilar 

em mm. Esta distância foi calculada recorrendo à lei dos cossenos, generalizada do Teorema de Pitágoras, e que permite calcular 

a distância entre dois pontos de um triângulo não retângulo sabendo o ângulo θ (ver 27), através da equação (3): 

 

 

Figura 27: Representação de triangulação entre olhos e sensor. 

 

 

 

   𝑑𝑝 =  √𝑎2 +  𝑐2–  2𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃)       ,       𝑐𝑜𝑚:          (3) 

      

        𝜃 =
𝑏∗𝑑𝑊  

𝑑𝐻𝐹𝑂𝑉 
      ,       𝑜𝑛𝑑𝑒: 

 
   𝑑𝑝 = distância pupilar em mm;   

   𝑏 = distância pupilar em pixéis; 

   𝜃 = ângulo entre os olhos e o sensor (aproximação linear); 

   𝑎 = distância do sensor ao olho esquerdo; 

   𝑐 = distância do sensor ao olho direito; 

   𝑑𝑊 = largura da imagem do sensor de profundidade em pixéis; 

   𝑑𝐻𝐹𝑂𝑉 = Ângulo de visão do sensor de profundidade em graus. 

  

   



  3. Desenvolvimento da Solução 

Manuel Fernando Constantino Malta Novo 28 Dissertação de Mestrado 

 

Esta fórmula permitiu ter uma aproximação da distância pupilar. O problema é que quando se roda a cabeça, a distância em 

pixéis entre os olhos varia, o que faz com que o ângulo 𝜃 também sofra alterações (ver Figura 27). Isto altera bastante a medição, 

revelou-se que um pixel a mais entre os olhos aumentou a distância pupilar em aproximadamente 5mm, o que é muito. 

Decidiu-se ainda investigar a medição recorrendo à fórmula (4) da distância euclidiana para três dimensões: 

 

 

𝑑𝐸 =   √(𝑝1 − 𝑞1)2 + (𝑝2 − 𝑞2)2 + (𝑝3 − 𝑞3)2     ,     𝑜𝑛𝑑𝑒:             (4) 

 
 

𝑑𝐸= distância pupilar euclidiana; 

𝑝 = coordenadas no espaço do ponto do olho esquerdo (X, Y e Z); 

𝑞 = coordenadas no espaço do ponto do olho direito (X, Y e Z). 

 

 

Mas como o módulo apenas retorna a distância em mm para o eixo Z, não se pode combinar informação do eixo Z em mm 

com os eixos X e Y em pixéis. Então foi decidido recorrer à biblioteca “pylibfreenect2” que oferece uma função para o módulo 

Microsoft Kinect V2 que retorna coordenadas estimadas dos pontos nos eixos X e Y em mm, o problema é que assim o sistema 

ficaria dependente desta biblioteca, mas mesmo assim decidiu-se testar, o que resultou num resultado onde o erro diminuía 

consoante a distância, dando a entender que a biblioteca apenas fazia uma estimativa na tradução de pixéis para mm nos eixos 

X e Y. 

Na tabela 3 podem ver-se alguns desses valores registados a várias distâncias, com o erro medido em mm: 

 

 

Tabela 3: Visualização do erro consoante a distância (utilizando a fórmula da distância euclidiana). 

Distância do sensor 

até ao olho 

esquerdo (mm) 

Distância do sensor 

até olho direito 

(mm) 

Distancia Média Distância Pupilar 

Euclidiana (mm) 

Distância Real 

Aproximada 

(mm) 

Erro (mm) 

511 513 512 57,04 63 5,96 

545 548 546,5 57,5 63 5,5 

597 609 603 57,99 63 5,01 

645 656 650,5 58,82 63 4,18 

699 715 707 59,2 63 3,8 

754 757 755,5 59,42 63 3,58 

799 816 807,5 61,08 63 1,92 

849 878 863,5 61,5 63 1,5 

 

 

 

Como se pode ver na Tabela 3, os dados mostram uma tendência de variância de erro que tendia a diminuir consoante a 

distância, então optou-se por aplicar uma interpolação para remover o erro com base na distância recorrendo ao software 

“LibreOffice Calc” para gerar um polinómio de grau 3, como se pode ver na Figura 28, onde foi gerada uma função de 

aproximação polinomial de grau 3 e índice R = 0.9735 baseada no erro representado no eixo Y em milímetros para a distância 

representada no eixo X, também em milímetros. 
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Figura 28: Gráfico onde é visível o erro com base na distância. 

 

Ao aplicar este polinómio ao cálculo da distância euclidiana viu-se que o erro diminuiu bastante para uma média de 2mm a 

75cm da cara. Mas mesmo assim existia uma variância muito grande quando a cara não estava perfeitamente paralela ao sensor, 

o que não é um bom resultado. 

Após obter estes resultados conclui-se que usar bibliotecas de terceiros para o cálculo de aproximações e estimativas não 

seria o caminho correto a seguir. Decidiu-se por isso explorar técnicas de reconstrução 3D com base em LiDAR e aplicar cálculos 

algébricos para obter as coordenadas de cada pixel no espaço, sendo esta uma técnica bastante utilizada para mapeamento aéreo 

3D de território. Mas para isso é necessário um processo de alinhamento RGB-D totalmente diferente, que será discutido de 

seguida. 

 

 

3.3.5 Alinhamento RGB-D em 3D 

 

Este processo de alinhamento, assim como o referido anteriormente para 2D, tem como finalidade alinhar a imagem de cor 

com a de profundidade. Ou seja, para cada pixel de cor existe um pixel de profundidade. A técnica em questão cria um mapa de 

pontos no espaço 3D ao qual existe uma cor associada, sendo este mapa de pontos designado por pointcloud (ver Figura 29). 
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Figura 29: Exemplo de mapeamento territorial aéreo representado em pointcloud, imagem retirada de [70]. 

 

 

Cada ponto de profundidade deve estar alinhado corretamente ao seu ponto de cor. Para isso a relação espacial entre os dois 

sensores do módulo deve ser conhecida, sendo normalmente representada através de uma matriz de rotação, onde existe a 

informação acerca de rotação sobre cada eixo cartesiano e a sua translação para a perspetiva do outro sensor. 

De forma mais simples, o que irá ser feito através de cálculo matricial é colocar a imagem do sensor de profundidade como 

se fosse vista da posição do sensor de cor. Para isso têm de ser feitos vários passos para este alinhamento, os quais foram baseados 

em procedimentos encontrados em [66] e descritos de seguida, por ordem de execução, até ao resultado final. 

 

1º Passo - Conversão de dados de Relevo para Pontos no Espaço 

 

A conversão dos dados do sensor de profundidade para dados espaciais é o primeiro passo a ser realizado porque o sensor de 

profundidade apenas retorna um valor de relevo ou distância para cada pixel. Este valor pode ser traduzido diretamente para o 

valor do eixo Z do ponto, porque normalmente está relacionado linearmente com a distância real em milímetros, e os valores de 

X e Y podem ser calculados através de dados técnicos do sensor, nomeadamente o ponto central e o ponto focal. 

Para obter os valores de X, Y e Z do ponto no espaço em mm é necessário basear os cálculos nestes dados técnicos do sensor. 

Este cálculo é feito recorrendo a aproximações lineares entre estes valores [71]. Assim para calcular cada pixel de profundidade 

temos o respetivo ponto no espaço com as coordenadas representadas na função (5): 

 

𝑧 =
𝑑

𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ_𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒
 , 

 

𝑥 = (𝑢 − 𝑐𝑥) ∗
𝑧

𝑓𝑥
 , 

 

𝑦 = (𝑣 − 𝑐𝑦) ∗
𝑧

𝑓𝑦
 , 𝑜𝑛𝑑𝑒:                    (5) 

  

 𝑑= distância reportada pelo sensor para o pixel; 

𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ_𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 = escala de profundidade entre o valor reportado pelo sensor e a realidade; 

𝑢 = índice horizontal do pixel na imagem; 

𝑣 = índice vertical do pixel na imagem; 

𝑐𝑥 = índice horizontal do pixel central da imagem de profundidade; 

𝑐𝑦 = índice vertical do pixel central da imagem de profundidade; 

𝑓𝑥 = distância focal horizontal do sensor de profundidade, em mm; 

𝑓𝑦 = distância focal vertical do sensor de profundidade, em mm. 
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2º Passo - Anulamento da Distorção da Lente do Sensor 

 

Normalmente os sensores de câmaras possuem uma lente que define o seu ângulo de visão e distorce a imagem para criar um 

efeito como podemos ver nas câmaras designadas por “olho de peixe” (ver Figura 30). Esta distorção visual segue um modelo 

de distorção que pode ser representado matematicamente através de uma matriz 3x3 que contém os coeficientes de distorção e é 

designada de matriz K, onde neste caso apenas estão preenchidos 5 valores. 

Assim, recorrendo a uma função inversa podemos anular a distorção do sensor. O módulo utilizado neste caso é o Intel 

Realsense D435i, e o seu modelo de distorção da lente do sensor de profundidade é o modelo de “Brown Conrady”, definido em 

[72]. 

 

 

Figura 30: Exemplo de imagem real, com distorção radial negativa e positiva, imagem retirada de [73]. 

 

 

A fórmula que permite anular a distorção inversa é baseada no modelo Reverse Brown Conrady, e um exemplo de 

implementação pode ser visto na função “rs2_deproject_pixel_to_point” da biblioteca C++ do SDK  “Intel Realsense” [74], que 

é feita para linguagem de programação CUDA. 

Esta fórmula (6) é definida por:  

 

 

𝑟 = 𝑥2 + 𝑦2 , 
𝑓 =  1 + 𝑘0 ∗ 𝑟 + 𝑟 + 𝑘1 ∗ 𝑟2  + 𝑘4 ∗ 𝑟3 , 
𝑢𝑥 = 𝑥 ∗ 𝑓 + 2 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑥 ∗ 𝑦 + 𝑘3 ∗ (𝑟 + 2 ∗ 𝑥2) , 

𝑢𝑦 = 𝑦 ∗ 𝑓 + 2 ∗ 𝑘3 ∗ 𝑥 ∗ 𝑦 + 𝑘2 ∗ (𝑟 + 2 ∗ 𝑦2) , 
𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑋 = 𝑢𝑥 ∗ 𝑧 , 
𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑌 = 𝑢𝑦 ∗ 𝑧 , 
𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑍 = 𝑧 , 𝑜𝑛𝑑𝑒:                        (6) 

 

 
𝐾 = Lista com os 5 valores de coeficientes de distorção, retirados da matriz 3x3; 

𝑥 = coordenada x do ponto de profundidade no espaço, calculada no 1º Passo; 

𝑦 = coordenada y do ponto de profundidade no espaço, calculada no 1º Passo; 

𝑧 = coordenada z do ponto de profundidade no espaço, calculada no 1º Passo; 

𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑋 = coordenada x do ponto de profundidade no espaço com distorção anulada; 

𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑌 = coordenada y do ponto de profundidade no espaço com distorção anulada; 

𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑍 = coordenada z do ponto de profundidade no espaço com distorção anulada. 
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3º Passo - Rotação e Translação dos Pontos no Espaço – Homografia Geométrica 

 

Este passo vai modificar a perspetiva dos pontos no espaço para ficarem como se fossem vistos pela câmara de cor (ver 

Figura 31), e tem como requisitos a matriz de rotação R (3x3) que define a rotação em torno dos eixos cartesianos e a matriz de 

translação T(1x3). Esta técnica é designada por Homografia Geométrica e também pode ser usada para unir imagens de vários 

sensores em torno da mesma origem [75] como pode ser visto na Figura 32. 

 

 

 

 

 

Figura 31: Exemplo de translação e rotação de pontos no espaço em relação à sua origem (sensor), imagem retirada de [76]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Exemplo de união de imagens de dois sensores em torno da mesma origem, imagem retirada de [76]. 

 

 

Inicialmente este processo foi feito com base em [66], onde é especificado que para cada ponto é feita a multiplicação com a 

matriz R e a multiplicação com a matriz T. Mas após alguns testes, e com base em álgebra linear e geometria analítica [77], 

verificou-se que a translação devia ser feita a somar uma vez que a matriz de rotação neste caso é 3x3, ficando Ponto * Rotação 

+ Translação, como representado na fórmula (7): 

 

 

 

 



  3. Desenvolvimento da Solução 

Manuel Fernando Constantino Malta Novo 33 Dissertação de Mestrado 

 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑋 = 𝑅0 ∗ 𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑋 + 𝑅3 ∗ 𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑌 + 𝑅6 ∗ 𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑍 + 𝑇0 ,  
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑌 = 𝑅1 ∗ 𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑋 + 𝑅4 ∗ 𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑌 + 𝑅7 ∗ 𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑍 + 𝑇1 ,  
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑍 = 𝑅2 ∗ 𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑋 + 𝑅5 ∗ 𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑌 + 𝑅8 ∗ 𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑍 + 𝑇2 , 𝑜𝑛𝑑𝑒:     (7) 
 

 

𝑅 = Matriz 3x3 que define a rotação do sensor de profundidade para o sensor de cor; 

𝑇 = Matriz 1x3 que define a translação do sensor de profundidade para o sensor de cor; 

𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑋 = coordenada x do ponto de profundidade no espaço, calculada no 2º passo; 

𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑌 = coordenada y do ponto de profundidade no espaço, calculada no 2º passo; 

𝑢𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑍 = coordenada z do ponto de profundidade no espaço, calculada no 2º passo; 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑋 = coordenada x do ponto de profundidade no espaço na perspetiva do sensor de cor; 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑌 = coordenada y do ponto de profundidade no espaço na perspetiva do sensor de cor; 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑍 = coordenada z do ponto de profundidade no espaço na perspetiva do sensor de cor. 

 

 

Após aplicar a fórmula foi visto que a imagem ficou alinhada perfeitamente como se pode ver na Figura 33, onde à direita os 

contornos da cabeça do utilizador alinham com a imagem de cor. 

 

 

 

Figura 33: Visualização do alinhamento como definido em [33] à esquerda e com a matriz de translação T a somar à direita. 

  

 

4º Passo - Projeção de Cor nos Pontos do Espaço – UV Map 

 

Este passo é importante para que seja feita a associação da cor a cada ponto no espaço e é normalmente designado por 

mapeamento nos eixos U e V, onde é necessário voltar a distorcer o mapa de pontos utilizando o modelo de distorção do sensor 

de cor para se obter a coordenada original do pixel de cor na imagem. Assim, é garantido que não existem pontos de cor 

duplicados para um ponto único no espaço ou pontos que estejam fora dos índices originais da imagem. 

Esta técnica é muito aplicada no âmbito do 3D onde é mapeada uma textura em torno de um modelo (ver Figura 34 e Figura 

35). Vale a pena referir que para este caso específico o aspeto da textura depende da resolução do sensor de cor e o número de 

vértices e triângulos depende da resolução do sensor de profundidade e do método de reconstrução 3D utilizado. 
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Figura 34: Mapeamento UV da textura das faces num cubo 3D, imagem retirada de [78]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Mapeamento UV da textura no modelo 3D da cara. 

 

 

Mas antes de fazer a associação direta do índice de cor ao ponto no espaço é necessário primeiro voltar a distorcer a imagem 

para que obtenhamos os índices originais para a imagem do sensor de cor. Por isso, voltámos a distorcer a imagem com o modelo 

“Brown Conrady” para obter os índices corretos da cor que vai ser associada ao respetivo ponto, ficando assim a fórmula (8): 
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𝑛𝑒𝑤𝑋 =
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑋

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑍
 ,  

 

𝑛𝑒𝑤𝑌 =
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑌

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑍
 ,  

 

𝑟 = 𝑛𝑒𝑤𝑋2 + 𝑛𝑒𝑤𝑌2 , 
𝑓 =  1 + 𝑘0 ∗ 𝑟 + 𝑟 + 𝑘1 ∗ 𝑟2  + 𝑘4 ∗ 𝑟3 , 
𝑑𝑥 = 𝑛𝑒𝑤𝑋 ∗ 𝑓 + 2 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑛𝑒𝑤𝑋 ∗ 𝑛𝑒𝑤𝑌 + 𝑘3 ∗ (𝑟 + 2 ∗ 𝑥2) , 

𝑑𝑦 = 𝑛𝑒𝑤𝑌 ∗ 𝑓 + 2 ∗ 𝑘3 ∗ 𝑛𝑒𝑤𝑋 ∗ 𝑛𝑒𝑤𝑌 + 𝑘2 ∗ (𝑟 + 2 ∗ 𝑦2) , 
𝑖𝑋 = 𝑑𝑥 ∗ 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝐹𝑥 + 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝐶𝑥 , 
𝑖𝑌 = 𝑑𝑦 ∗ 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝐹𝑦 + 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝐶𝑦, 𝑜𝑛𝑑𝑒:                       (8) 

 
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑋 = coordenada x do ponto de profundidade no espaço, calculada no 3º passo; 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑌 = coordenada y do ponto de profundidade no espaço, calculada no 3º passo; 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑍 = coordenada z do ponto de profundidade no espaço, calculada no 3º passo; 

𝐾 = Lista com os 5 valores de coeficientes de distorção, retirados da matriz 3x3; 

𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝐹𝑥 = índice horizontal do pixel central na imagem do sensor de cor; 

𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝐹𝑦 = índice vertical do pixel central na imagem do sensor de cor; 

𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝐶𝑥 = distância focal horizontal do sensor de cor, em mm; 

𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝐶𝑦 = distância focal vertical do sensor de cor, em mm; 

𝑖𝑋 = Índice x na imagem de cor original para o ponto no espaço; 

𝑖𝑌 = Índice y na imagem de cor original para o ponto no espaço. 

 

 

5º Passo - Interpolação de Pointcloud – Nearest Neighbour 

 

Tendo o mapa de pontos no espaço associado à sua cor, foi notado que existe um padrão de pontos sem valor de profundidade 

(a preto) pela imagem devido à densidade de pixéis dos sensores porque o sensor de cor tem uma resolução superior ao sensor 

de profundidade. Assim sendo, não existem pontos no espaço para todos os pixéis de cor como pode ser visto na Figura 36 a 

preto. 

 

 

Figura 36: Espectrograma da densidade de pixéis do sensor de profundidade na mesma escala do sensor de cor. 

 

 

Posto isto decidiu-se aplicar uma aproximação Nearest Neighbour para os pontos do espaço onde para qualquer ponto P sem 

valor de coordenada Z, onde lhes foi atribuído o valor do pixel mais próximo da sua vizinhança, onde a posição do pixel cujo 

valor vai ser atribuído tem um peso com ordem de 1 a 8 (ver Figura 37). 
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6 7 8 

5 P 1 

4 3 2 

Figura 37: Representação dos pesos da interpolação para a vizinhança do ponto P. 

 

 

Após efetuar a interpolação deixou de existir uma falta de pontos uniforme pela imagem, o que resultou num muito melhor 

pointcloud como é visível na Figura 38 à direita. 

 

 

Figura 38: Espectrograma de comparação do resultado da interpolação que resulta num pointcloud bastante mais uniforme. 

 

 

6º Passo - Execução em Paralelo em OpenCL 

 

Recorrendo a uma linguagem de programação tradicional, os cálculos referidos anteriormente são feitos individualmente por 

pixel, ou seja, um de cada vez, o que se revelou ser um processo muito lento, cerca de 25 segundos por frame recorrendo à 

divisão do ciclo que percorre cada pixel da imagem por 12 núcleos de processamento num processador AMD Ryzen 5600x. 

Visto que o cálculo de cada ponto não depende de nenhum cálculo anterior é possível paralelizar completamente este 

processo, pelo que se decidiu investigar linguagens de programação apropriadas a esta finalidade. Durante essa investigação 

deparámo-nos com as linguagens CUDA e OpenCL, e visto que CUDA é uma linguagem proprietária que só funciona em 

hardware NVidia decidiu-se utilizar OpenCL que funciona na maior parte do hardware, nomeadamente a especificação 1.1 de 

OpenCL. 

Esta linguagem permite executar ciclos extremamente rápido em registos de números em ponto flutuante, apropriados para 

este projeto, permitindo controlo total na alocação de memória e indexação. Neste caso, a memória é indexada sequencialmente 

não existindo a noção de dimensões nas matrizes, passando tudo a ser uma matriz de apenas uma dimensão, uma representação 

matricial normalmente designada por flat array. 

O uso desta linguagem numa placa gráfica NVidia GTX 1650super melhorou o desempenho da criação do pointcloud de 25 

segundos para apenas 50 milissegundos, e adicionando também a interpolação o processo ficou em 80 milissegundos. 
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Problema no 6º Passo - Corrupção de Memória por Acesso Concorrente em OpenCL 

 

Após implementar este processo verificou-se que algumas vezes o pointcloud resultante era diferente do gerado anteriormente 

para as mesmas frames de cor e profundidade (ver Figura 39). Isto ocorria em média uma a cada cinco vezes, executando o 

kernel numa placa gráfica NVidia GTX 1650 super. 

Como os cálculos são baseados em operações matemáticas pensou-se que pudesse existir algum problema na precisão onde 

o resultado das operações não coubesse em 32 bits. Foi então aumentada a precisão do sistema para 64 bits o que reduziu a 

frequência em que o resultado errático acontecia para em média uma vez a cada vinte execuções, o que mesmo assim é 

inadmissível. Isto revelou-se bastante estranho já que o resultado das operações matemáticas deveria ser sempre o mesmo e os 

dados de origem dos cálculos estão apenas em 16 bits de precisão. 

 

 

 

 

 

Figura 39: Espectrograma 3D de 2 pointclouds gerados a partir da mesma frame (o correto é o espectrograma esquerdo). 

 

 

Face ao problema detetado decidiu-se experimentar o sistema em hardware diferente, nomeadamente uma placa gráfica AMD 

RX570. Após alguns testes verificou-se que o resultado era diferente a cada execução, produzindo resultados erráticos na 

representação do utilizador como é visível na Figura 39 e na Figura 40. Pelo que se realizou uma pequena investigação sobre 

qual seria a origem do problema. 

 

 

 

 

Figura 40: Exemplo de resultados onde a memória ficou corrompida devido a pontos erráticos espalhados pelo pointcloud. 
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Durante o processo de “UV Map” no 4º passo existe uma altura na execução em que cada thread da placa gráfica escreve no 

endereço de memória associado a um índice de cor, o que vai associar o pixel de cor ao ponto no espaço adequado. O problema 

é que devido a características técnicas do sensor, nomeadamente o tipo de distorção da sua lente e a densidade de pixéis, podem 

existir pontos no espaço onde múltiplos pixéis de cor possam ser associados. Como se estava a utilizar uma thread por pixel de 

cor pensou-se que poderia haver algum problema de acesso concorrente em que a memória do ponto ficasse corrompida como 

se pode ver na Figura 41. 

 

 

Figura 41: Ilustração de duas threads a escrever dois pixéis da imagem de cor no mesmo ponto P do pointcloud. 

 

 

Como solução para o problema optou-se por dividir o processo em grupos de vários pixéis por thread que ao invés de 

executarem um de cada vez executam em grupos de 3x3 pixéis para evitar escritas em memoria ao mesmo tempo por threads 

diferentes. O tamanho deste grupo foi calculado arbitrariamente e pode ter de ser alterado consoante algumas diferenças técnicas 

entre o sensor de cor e profundidade do módulo em uso, nomeadamente a resolução, o campo de visão e a distorção da lente.  

Após implementação desta solução verificou-se que o tempo de execução não sofreu alterações e deixou de haver corrupção 

nos dados, o que passou a produzir pointclouds sempre iguais para a mesma frame em ambas as placas gráficas. 

 

7º Passo - Visualização 

 

Tendo o resultado do pointcloud na memória da placa gráfica teoricamente era possível mostrar diretamente o resultado no 

ecrã recorrendo a software apropriado para visualização 3D, por exemplo o OpenGL. O processo seria bastante rápido já que o 

resultado do pointcloud se encontra na memória da placa gráfica. Seria apenas necessário apontar para essa memória, o problema 

é que o controlo da visualização e a sua interface teria de ser feito tudo manualmente, pelo que se decidiu utilizar a biblioteca 

Open3D. 

O problema é que assim a memória da placa gráfica precisa de ser copiada novamente para a memória RAM, o que atrasa 

este processo devido aos limites do barramento PCI Express 3.0 16x. 

Decidiu-se por isso fazer um pequeno teste limitando a velocidade de 16x para 8x e verificou-se que o tempo de 

processamento e interpolação do pointcloud aumentou drasticamente de 80 milissegundos para 180 milissegundos por frame, 

isto levou-nos a concluir que o barramento é a parte que atrasa mais o processo. 
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Mesmo assim, já é possível visualizar estes dados recorrendo ao Open3D, o que pode ser visto nas duas figuras abaixo (Figura 

42 e Figura 43), onde a deteção facial foi projetada no pointcloud. Convém referir que na visualização do pointcloud os pontos 

são convertidos para um tipo de representação chamada Voxel, que é um pequeno cubo com um volume especificado pelo 

utilizador ou pela biblioteca em uso. Uma vez que os pontos não têm uma área seria difícil de os ver no ecrã sem este tipo de 

representação, sendo este processo transparente em termos de utilização dos dados. 

 

 

 

Figura 42: Visualização lateral do pointcloud com deteção facial projetada. 

 

 

 

 

 

Figura 43: Visualização frontal do pointcloud com deteção facial projetada onde é possível ver os pontos como Voxels. 
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3.3.6 Medição em 3D 

 

Tendo os dados dos pontos no espaço com a medida em mm, é possível então utilizar a fórmula da distância euclidiana 

referida anteriormente em 3.3.4 e calcular a distância entre os dois pontos que representam as pupilas. Nesta fase, e como ainda 

não se tinha o modelo dos óculos sobrepostos na cara, apenas foi possível fazer duas medições, a distância pupilar que é a 

distância entre as pupilas e a distância naso-pupilar que é a distância entre um ponto na parte superior do nariz e as pupilas. 

Os pontos de interesse para retirar estas medições estão representados por círculos a brancos na Figura 44 onde a malha de 

deteção facial é projetada na cara do utilizador. 

 

 

 

Figura 44: Malha de deteção facial na imagem de cor do utilizador. 

 

 

Foi efetuada uma medição de teste com a cara paralela ao sensor e foi obtida uma precisão com erro sub-milimétrico em dois 

utilizadores com a cara a 75cm de distância. Esta medição foi comparada com a medição real entre as pupilas com uma régua.  

Este foi até agora o melhor resultado deste processo, e o seu erro está de acordo com o erro base reportado pela documentação 

do módulo Intel Realsense D435i. Verificou-se também que neste processo existe um máximo de rotação da cara onde a distância 

pupilar pode ser medida. Isto porque ao rodar a cara o nariz do utilizador tapa um olho impedindo a medição. Para corrigir isto 

a medição deve apenas ser feita num domínio angular de rotação da cara para os lados, ou seja, apenas efetuar medições com a 

cara relativamente paralela ao sensor.  

Como síntese desta tecnologia de medição foi criado um diagrama de blocos, que pode ser visto na Figura 45, em que se 

apresentam os diferentes processos, bem como os recursos de dados quer técnicos que provenientes de outros processos 

associados.
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Figura 45: Diagrama de Blocos da Tecnologia de Medição. 
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3.4 Sistema Interativo Proposto 
 

Tendo definido a tecnologia que permite efetuar a medição correta passou-se para o desenvolvimento de um sistema 

interativo, que passa por utilizar a biblioteca Open3D para posicionamento dos óculos, visualização e interação. Um diagrama 

deste processo pode ser visto na Figura 17. 

Devido à latência do barramento PCI Express e cálculos adicionais para o posicionamento verificou-se que este sistema 3D 

não podia correr em tempo real devido ao elevado tempo de processamento por frame. Por isso, foi adaptada uma técnica baseada 

em pré-processamento e posicionamento dos óculos para cada frame individual, semelhante ao que é visto em outros sistemas 

do mesmo tipo, como é o caso do sistema “ZENNI” que pode ser visto na Figura 46. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Visualização pré processada em vários ângulos do sistema ZENNI, como visto em [25]. 

 

 

 

 

Assim, são processadas todas as frames onde é feita uma reconstrução 3D do pointcloud e onde são posicionados os óculos, 

o que depois possibilita ao utilizador ver e escolher a imagem com os óculos sobrepostos que representa um ângulo de rotação 

da sua cabeça. 

Esta técnica também colmata um problema referido anteriormente numa apresentação prévia deste projeto aos alunos do 1º 

ano deste mestrado, onde surgiu uma dúvida pertinente relativa aos utilizadores que já usam óculos. Para esses casos, esta técnica 

permite que o utilizador tire os seus óculos para o processo de captação de imagem e depois possa voltar a colocá-los para a 

visualização do resultado. Sendo assim, o sistema passa a estar dividido em 3 fases, sendo elas a captação, o pré-processamento, 

e por fim a visualização. 

 

 

3.4.1 Captação 

 

O processo de captação tem de garantir que a pessoa se encontra na posição certa, que a sua cara seja detetada e que a cara é 

mesmo de uma pessoa real e não uma foto. Deste modo o processo de captação está dividido em 3 subfases, sendo elas a deteção 

e posicionamento da cara, a liveness detection e a deteção do ângulo de rotação da cara. Para estas 3 subfases foi utilizado o 

OpenCV e criada uma interface simples baseada em imagens e formas geométricas para guiar o utilizador. 
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1º Passo - Deteção e Posicionamento da Cara  

 

Como o sensor tem uma distância mínima e máxima de funcionamento, é necessário pedir ao utilizador para posicionar a sua 

cara no domínio dessas distâncias, sendo vantajoso que se encontre no domínio onde o sensor tem o menor erro de medição 

devido às suas características técnicas. Este domínio para o módulo em uso (Intel Realsense D435i) está situado entre 30cm e 

3m, onde o erro de medição é reportado pela documentação do sensor como estando em torno dos 2% [79]. 

Foi escolhido então um domínio de distância de utilização do sistema em frente ao ecrã, para que o utilizador se conseguisse 

ver bem e que ao mesmo tempo não afetasse o funcionamento do módulo. Decidiu-se por isso colocar o domínio de 

posicionamento do utilizador entre 60cm e 65cm, podendo este valor ser alterado consoante os limites dos sensores e a resolução 

de ecrã, e permitindo ao utilizador o alcance do ecrã com as mãos para a devida interação com o sistema, como pode ser visto 

na Figura 47. 

 

 

 

 

Figura 47: Ecrã inicial de deteção e posicionamento da cara 

 

 

2º Passo - Liveness Detection 

 

Esta fase garante que a cara do utilizador é real, e como o sistema permite obter os dados 3D acerca da cara este processo foi 

feito com base em experiência profissional, calculando a área geométrica de um triângulo situado entre três pontos de interesse 

na cara do utilizador que são as duas pupilas e a ponta do seu nariz. Isto forma um triângulo que tem de ter uma área superior a 

0, o que garante que a cara não é um plano ou uma foto. O ecrã de finalização deste processo pode ser visto na Figura 48, o que 

permite ao utilizador avançar para o processo seguinte. 

Este processo também faz uso da tecnologia de medição referida em 3.3, já que é necessário obter as coordenadas 

tridimensionais dos pontos de interesse. Convém ainda referir que este processo também pode ser refinado futuramente com 

outras técnicas para efetuar a liveness detection, como por exemplo detetar que o utilizador pisca os olhos ou mexe a boca. 
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Figura 48: Ecrã de confirmação de cara posicionada e detetada com a liveness detection. 

 

3º Passo - Deteção do Ângulo de Rotação da Cara 

 

Depois de detetar a cara na posição certa e garantir que é uma cara real, é possível detetar o ângulo de rotação da cara em 

relação ao sensor. Para isto foi traçado um vetor entre dois pontos dos limites laterais da cara, perto das orelhas, e comparado 

com o vetor do eixo X da origem, que é o sensor, gerando um ângulo de rotação. A fórmula utilizada para calcular este ângulo 

foi baseada em [80]. 

O sistema permite captar frames a cada ângulo num domínio de 45º de rotação da cabeça para a esquerda e para a direita e 

vai informando o utilizador através de setas que ficam verdes consoante o seu progresso. Contudo, na presente versão o sistema 

foi atualizado para captar apenas uma frame devido a requisitos definidos pela empresa 2Play, onde a cara está paralela ao sensor. 

Ou seja, quando o ângulo de rotação dos vetores está muito perto dos 0º. Além disso, também existem instruções no topo do ecrã 

que o utilizador deve seguir. Depois disto o sistema pode avançar com os dados captados para o pré-processamento.  

Nas figuras seguintes podemos ver ecrãs relativos a este passo, tanto para captação de vários ângulos de rotação da cara (ver 

Figura 49, Figura 50 e Figura 51), como para captação de apenas um (ver Figura 52). 

Contudo, convém referir que o ideal seria a câmara estar acima do ecrã visto que o utilizador tem de olhar para ele para seguir 

os passos e os olhos não ficam centrados. Mas como não existe ainda um suporte físico em cima do ecrã para o sensor esta 

representação é a única disponível atualmente. 
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Figura 49: Ecrã de deteção de rotação e captação por ângulo para o domínio da direita do utilizador (sistema inicial). 

 

 

 

 

Figura 50: Ecrã de deteção de rotação e captação por ângulo para o domínio da direita do utilizador (sistema inicial). 
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Figura 51: Ecrã de deteção de rotação e captação por ângulo para o domínio da esquerda do utilizador (sistema inicial). 

 

 

 

 

Figura 52: Ecrã de captação de frame única para efetuar a medição (sistema atual). 
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Para sintetizar toda a fase de captação, foi criado um diagrama de blocos referente a este processo que pode ser visto na Figura 53. 

 

 

Figura 53: Diagrama de Blocos do processo de Captação. 
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3.4.2 Pré-Processamento 

 

O pré-processamento depende das fases referidas anteriormente em 3.3, onde é gerado e interpolado um pointcloud com 

mapa UV da cara do utilizador, que permite que tenhamos um mapa de pontos da cara em 3D onde é possível projetar a deteção 

facial para obter as medições necessárias recorrendo a cálculo algébrico no espaço 3D euclidiano. 

Para além disso são feitos alguns passos extra para obter uma representação melhor da cara do utilizador em 3D, como por 

exemplo: a remoção dos pontos que estão muito atrás do utilizador, designada por remoção do background; a reconstrução do 

pointcloud numa malha sólida 3D composta por vértices e triângulos, designada por Mesh 3D; e o recorte dessa Mesh 3D no 

domínio dos limites dos pontos relativos ao utilizador, o que é conseguido recorrendo a um polígono que define os limites da 

pessoa. Este recorte tornou-se necessário devido ao resultado obtido com a aplicação do método de reconstrução em uso. Após 

ter a cara representada como um sólido é feito o posicionamento dos óculos na mesma, o que possibilita efetuar medições entre 

os vértices dos óculos e os vértices da cara. 

Existem também algumas verificações adicionais feitas ao longo deste processo para descartar dados erráticos caso o sensor 

falhe na captação, como por exemplo no caso em que é detetada uma distância pupilar muito alta. Estas verificações requerem 

algum tempo de processamento e foi observado que uma frame demora aproximadamente 2 segundos. O utilizador tem de esperar 

por este processo para todas as frames capturadas, o que totaliza cerca de 180 segundos para 90 frames, como pode ser visto na 

Figura 54, podendo no final avançar para o processo de visualização. 

 

 

 

 

Figura 54: Ecrã de progresso de processamento de todos os ângulos de rotação da cabeça. 
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1º Passo – Remoção de Background  

 

A remoção do background é um processo que é executado em cada pixel de profundidade. Caso o valor de profundidade 

esteja muito afastado do valor de profundidade do nariz da pessoa esse ponto é descartado, o que significa que tudo o que é 

captado atrás da pessoa é removido da visualização. Este processo pode ser visto na Figura 55 e Figura 56 onde os pontos a 

remover estão rasurados a vermelho. 

 

 

Figura 55: Representação frontal do pointcloud onde riscado a vermelho estão os pontos a serem removidos. 

 

 

 

 

 

Figura 56: Representação lateral do pointcloud onde riscado a vermelho estão os pontos a serem removidos. 
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2º Passo - Reconstrução de Pointcloud em Mesh 3D  

 

A reconstrução do pointcloud numa Mesh 3D consiste em converter o mapa de pontos em triângulos e vértices. Estes 

triângulos são planos que estão ligados uns aos outros e formam uma superfície uniforme convertendo o mapa de pontos da cara 

do utilizador num objeto sólido 3D. 

A técnica utilizada para esta reconstrução 3D é baseada no método da Poisson [81], que faz parte da biblioteca Open3D e 

tem como requisito obter as normais dos pontos do pointcloud. Ou seja, para cada ponto é necessário um vetor que representa a 

sua direção. Apesar de existirem outras técnicas de reconstrução esta é a que produz a Mesh 3D com um maior nível de detalhe 

[82]. 

A obtenção das normais pode ser feita pelo Open3D que tem a opção de as gerar automaticamente, o que faz com que se 

obtenha a reconstrução de um sólido fechado em si mesmo, que tem um aspeto errado como se pode ver na Figura 57. 

 

 

 
Figura 57: Representação de reconstrução 3D com as normais calculadas automaticamente pelo Open3D. 

 

 

Também existe a opção de gerar as normais manualmente apontando-as para a origem, o que gera um sólido com um aspeto 

melhor, mas o mesmo fica estendido para o formato de um quadrado como se pode ver na Figura 58. 

 

 

 

Figura 58: Representação das normais de cada ponto do pointcloud apontadas para a origem. 
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Apesar desta representação ser muito mais adequada, seria necessário de alguma forma recortar o domínio original do 

utilizador, pelo que, decidiu-se fazer um polígono para cortar os rebordos desta reconstrução planar. Este polígono é feito através 

de um varrimento no pointcloud antes da reconstrução, o qual começa no ponto do nariz do utilizador e acaba onde existirem 

espaços sem pontos para os domínios X e Y, os quais são considerados como os limites do utilizador. Estes limites vão sendo 

guardados para gerar o polígono de recorte. A origem e direções deste varrimento podem ser vistos na Figura 59 onde está 

representado o polígono resultante.  

 

 

Figura 59: Polígono de recorte resultante. 

 

 

 

Depois  é aplicada uma técnica de extrapolação a este polígono, esta extrapolação foi baseada numa técnica de Alpha Shape 

[83] tendo-se combinado a mesma com a interpolação que é feita a partir do cálculo da distância máxima entre pontos exteriores 

de um polígono. Desta forma é possível descartar ou mover pontos com base na distância até aos seus vizinhos (entre 2 milímetros 

e 10 centímetros). 

Primeiro são descartados os pontos que estejam a uma distância dos seus vizinhos superior a 10cm, Depois são movidos os 

pontos que estão a uma distância dos seus vizinhos superior a 2mm. Estes pontos são movidos para a média dos seus vizinhos. 

Uma ilustração desta implementação pode ser vista na Figura 60 onde o ponto a verde do polígono é movido para a média dos 

seus vizinhos, representada também a verde. 

 

 

Figura 60: Exemplo do processo de extrapolação (o círculo a vermelho tem um raio de 2mm). 
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Aplicando esta técnica ao polígono resultante foi possível que este ficasse com um aspeto melhor, tal como se pode ver na 

Figura 61, onde à esquerda estão destacadas a vermelho zonas com maior discrepância entre pontos, e à direita após a 

extrapolação, essas zonas ficam com um aspeto suavizado.  

 

 

 

Figura 61: Resultado da extrapolação no lado direito do polígono de recorte. 

 

 

 

O resultado é um sólido relativo ao relevo da cara do utilizador com a textura de cor projetada no mesmo, o que possibilita a 

sobreposição dos óculos e a realização de cálculos entre a Mesh 3D dos óculos e a Mesh 3D da cara, como se pode ver na Figura 

62. 

 

 

 

Figura 62: Representação do polígono de recorte e da reconstrução 3D já recortada. 

 

Foi também testado o módulo de python “alphashape” [84] para gerar este polígono. Mas como produziu piores resultados a 

utilização do mesmo foi descartada. Esta implementação pode ser vista na Figura 63 à esquerda, onde à direita está a 

implementação com base no polígono gerado manualmente. Como se pode constatar na zona do pescoço o polígono gerado 

manualmente produz resultados bastante superiores. 
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Figura 63: Comparação do recorte recorrendo ao módulo python “alphashape” [43] com o desenvolvido em OpenCL 

 

 

 

3º Passo - Posicionamento dos Óculos 

 

O posicionamento dos óculos é feito recorrendo a translação e rotação vetorial no espaço e cópia de rotação vetorial. Isto 

significa fazer a translação dos óculos e do vetor que está entre as pupilas para o topo do nariz e rodar os óculos com a mesma 

rotação desse vetor. Assim, os óculos ficam paralelos às pupilas e ficam posicionados com o seu centro no topo do nariz. Convém 

referir que o centro dos óculos é definido no seu próprio modelo 3D, normalmente está por baixo da ponte da armação entre as 

duas lentes.  

O vetor de rotação inicial foi baseado no centro das pupilas. Contudo, verificou-se que à medida que o utilizador roda a 

cabeça o vetor fica desalinhado com o ângulo da cabeça porque os olhos do utilizador são redondos e rodam em torno de si 

mesmo. Por isso, este foi alterado para um vetor relativo ao centro dos olhos, o que resultou numa rotação dos óculos correta 

que acompanha a rotação da cabeça. 

Decidiu-se fazer um pequeno programa para testar isoladamente este processo de copiar a rotação de um vetor, aplicando-se 

o mesmo princípio aos óculos, o que pode ser feito para cada ângulo de rotação da cabeça com base num vetor que está entre o 

centro dos olhos. As fórmulas utilizadas para detetar o ângulo entre dois vetores e obter a sua matriz de rotação foram baseadas 

em [80] e [85] respetivamente. Assim, como na Figura 64 representada pelos vetores azul e vermelho, foi copiada a rotação dos 

olhos do utilizador para os óculos, cujo resultado pode ser visto na Figura 65. 
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Figura 64: Representação da cópia de rotação de um vetor sobre o seu eixo Y, representado a azul, para o vetor a vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Visualização 3D da rotação da cabeça do utilizador semelhante ao implementado em 2D no sistema ZENNI [25]. 
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Foi também criado um diagrama de blocos para sintetizar este processo de uma forma mais percetível, o qual se encontra representado na Figura 66. 

 

 

Figura 66: Diagrama de Blocos do processo de Pré-Processamento. 
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3.4.3 Visualização 

 

Como esta dissertação está associada em termos profissionais à empresa 2Play, foi feito um ponto de situação com colegas 

da equipa de programação e foi decidido que a parte de visualização faria mais sentido ser feita em tempo real, surgindo então a 

hipótese de combinar este sistema de medição com uma visualização 2D em tempo real a ser desenvolvido pela 2Play. 

Assim, pode ser feito o processo de experimentar os óculos com o sistema 2D e o sistema desta dissertação efetua a medição 

apenas para uma frame onde a cara se encontra paralela ao sensor, o que torna o sistema mais apelativo em termos visuais devido 

a poder ser utilizada uma câmara de cor com melhor qualidade, e torna o sistema bastante mais rápido possibilitando até executá-

lo em hardware com capacidades de processamento menores. O processo de visualização deste sistema apenas permite ao 

utilizador ver-se com os óculos numa única frame, permite a seleção de vários tipos de armação e cor de óculos e permite também 

efetuar as medições entre as suas pupilas e os óculos selecionados (medição do centro das lentes). 

Em termos técnicos são utilizadas duas threads, uma que controla a visualização com o Open3D e espera eventos de uma 

fila, e outra com uma janela de controlos que é feita utilizando a biblioteca GTK+ [63], de onde são enviados eventos para a fila 

da visualização. Os eventos disponíveis permitem selecionar armações, cor de óculos e efetuar a medição e a sua interface gráfica 

pode ser vista na Figura 67. 

 

 

 

 

Figura 67: Janela de visualização do Open3D em ecrã cheio com janela de controlos do GTK+ sobreposta. 

 

 

 

Inicialmente também existia a possibilidade de rodar a cabeça com os óculos. Contudo, como a futura implementação não 

dependerá dessa funcionalidade, e a mesma aumenta o tempo de pré-processamento, não se considerou prioritário o 

desenvolvimento dessa funcionalidade, já que para a medição só é necessária a frame onde a cara está paralela ao sensor.  

Futuramente pode nem ser necessária esta interface, mas para efeito de realização dos testes do sistema com utilizadores a 

mesma é necessária, bem como os controlos a disponibilizar e que vão depender dos modelos de óculos disponibilizados pela 

ótica para os respetivos testes. 
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Medição com Ray Casting 

 

As medições que se pretendem obter deste sistema são a distância pupilar (distância entre as pupilas), a distância naso-pupilar 

(distância entre o topo do nariz e cada uma das pupilas) e a distância entre cada pupila e a parte de baixo da armação onde assenta 

cada lente. O cálculo da distância pupilar e da distância naso-pupilar pode ser feito diretamente no pointcloud uma vez que não 

depende de mais dados, conforme referido em 3.3.6. Mas a distância entre as pupilas e a parte de baixo da armação depende do 

modelo dos óculos em questão e o seu posicionamento, o que não é um processo trivial já que é o utilizador que escolhe o modelo 

nos controlos da visualização. 

Para calcular essa distância optou-se por aplicar uma técnica do Open3D designada por Ray Casting [86], definindo-se dois 

vetores verticais com origem em cada uma das pupilas e direção vertical para a parte negativa do eixo Y onde é testada a colisão 

com algum dos objetos registado na cena de Ray Casting, que neste caso são os óculos. Caso seja detetada uma colisão com os 

óculos guarda-se a distância desde a origem do vetor até ao ponto de colisão.  

Caso contrário, vai-se movendo o vetor em direção ao sensor 1mm de cada vez e testando até que haja uma colisão de cada 

um. Este processo pode ser visto na Figura 68 e na Figura 69, onde estão representados os vetores que fazem a medição a 

vermelho, que se movem até bater na armação dos óculos. 

 

 

 

 

Figura 68: Visualização da posição inicial dos vetores de Ray Casting para cada pupila (a vermelho).  
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Figura 69: Visualização da posição dos vetores de Ray Casting depois da colisão com a armação (a vermelho). 

 

 

Problema na Visualização: Bloqueio da Janela – Thread Lock 

 

Devido ao uso de threads no desenvolvimento deste sistema, e ao facto da biblioteca GTK+ não ser thread safe, ou seja, o 

sistema fica bloqueado na função que toma conta da janela dos controlos, surgiu um problema onde a janela de controlos impedia 

o funcionamento da janela de visualização.  

Para corrigir este problema foi implementado um sistema de fila de comandos para a janela de controlos, onde a thread dos 

controlos fica em pausa durante alguns milissegundos e envia o último comando na fila para a janela de visualização que o 

consegue executar devido a pausas uniformes na execução da thread que controla a janela de visualização. Isto divide 

temporalmente o poder de processamento por ambas as threads limitando a visualização a um máximo de 60fps e impedindo 

bloqueios de execução, o que solucionou o problema. Esta divisão foi feita utilizando o comando sleep durante 16ms por iteração 

do ciclo while que lê a fila de comandos. 

Ainda como conclusão, e da mesma forma que nos processos anteriores, foi criado um diagrama de blocos para representar 

visualmente este processo. Este diagrama pode ser visto na Figura 70. 
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Figura 70: Diagrama de Blocos do processo de Visualização. 
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3.5 Arquitetura do Sistema Interativo Proposto 
 

Tendo em conta que o sistema interativo proposto é composto por três processos, todos eles constituídos por vários passos 

internos e dependências, elaborou-se um esquema arquitetural de alto nível relativo a este sistema para que as relações entre os 

vários processos e dependências sejam mais fáceis de compreender. Esse esquema encontra-se representado na Figura 71. 

 

 

 

Figura 71: Diagrama Arquitetural de Alto Nível do Sistema Interativo Proposto. 
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4. Teste e Resultados 
 

Neste capítulo estão documentados o processo de teste do sistema com utilizadores e a análise dos resultados obtidos. Deste 

processo também resultaram recomendações do dono da ótica e da optometrista que realizou as medições, as quais se revelaram 

muito importantes. 

4.1 Avaliação do Sistema 
 

A avaliação do sistema desta dissertação foi feita com três procedimentos em três utilizadores. Estes procedimentos tiveram 

como objetivo comparar os resultados do método de medição feito tradicionalmente por uma ótica com os resultados do sistema 

de medição desta dissertação. Juntamente a esta comparação foi também feito um terceiro procedimento baseado num sistema 

desenvolvido pela 2Play que funciona em iPad, e que poderá vir a ser incluído numa futura integração com o sistema desta 

dissertação conforme referido em 3.4.3, mas obviamente fora do âmbito temporal desta investigação. 

Estes procedimentos foram efetuados numa Ótica no dia 2 de setembro de 2022 às 11h, e tiveram a duração de 3h. Foram 

disponibilizados 5 modelos de óculos físicos pela ótica para realizar as medições nos utilizadores e estes óculos foram também 

disponibilizados em modelo 3D virtual para o sistema desta dissertação e para o sistema da 2Play. Deste modo foi possível 

comparar diretamente as medições entre os 3 procedimentos para estes 5 modelos de óculos nos 3 utilizadores. Estes 

procedimentos estão documentados individualmente em 4.1.1, 4.2.2 e 4.2.3. 

O teste convencional foi feito na ótica por uma técnica de optometria que tirou a medições enquanto supervisionada pelo 

dono da ótica, o que garantiu a autenticidade do procedimento. O teste do sistema desta dissertação foi feito recorrendo a um 

computador pessoal de secretária em que cada utilizador se sentou numa mesa de frente ao ecrã e interagiu com o sistema. O 

teste com o sistema da 2Play em iPad foi feito de forma que cada utilizador se sentou numa cadeira, com o iPad na mão, enquanto 

interagiu com ele. 

Convém referir que só foi possível testar o sistema com três utilizadores devido a restrições temporais, o que mesmo assim 

permitiu obter conclusões muito boas, em grande parte devido ao feedback do dono da ótica durante o teste dos vários 

procedimentos, que se revelou como informação crucial à futura implementação deste sistema. 

 O teste convencional e o teste com o sistema desenvolvido pela 2Play demoraram aproximadamente 20 minutos cada por 

utilizador, em grande parte devido a este ter de colocar cada um dos óculos fisicamente na cara em ambos os procedimentos. Já 

o sistema desta dissertação não necessitou que o utilizador colocasse os óculos fisicamente na cara, pelo que a sua duração foi 

de apenas 10 minutos por utilizador, incluindo o registo em papel dos valores de medição obtidos. Este processo totalizou 

aproximadamente 1:30h para os 3 utilizadores e o resto do tempo foi gasto a montar e desmontar o sistema e a registar todo o 

feedback. 

 

4.1.1 Procedimento de Teste Efetuado pela Ótica 

 

No processo de teste efetuado atualmente pela ótica são obtidos dois tipos de medição sendo um deles a medição da distância 

pupilar que é feita com um pupilómetro (ver Figura 72), aparelho que realiza a medição de cada olho até ao topo do nariz 

individualmente e cuja soma dá a distância pupilar.  

O procedimento requer que o utilizador force o foco dos seus olhos ao perto enquanto olha para duas luzes dentro do aparelho 

onde o objetivo é que as duas luzes se unam (ver Figura 73). No entanto, nem todas as pessoas o conseguem fazer, como foi o 

meu caso, e daí que o resultado da medição no meu teste tenha apresentado uma disparidade maior entre cada olho devido à 

medição individual para cada olho. 
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Figura 72: Pupilómetro utilizado no teste realizado pela ótica. 

 

 

 

Figura 73: Processo de medição realizado com um pupilómetro. 

 

Convém referir que o pupilómetro tem uma precisão de apenas 0,5mm, ou seja, os valores de medição com este aparelho são 

sempre arredondados de 0,5 em 0,5. 

Depois deste processo vem o processo de medição do centro da lente, que depende da armação em uso. Este teste revelou-se 

muito importante porque existe um ponto crucial onde o utilizador escolhe como prefere posicionar os óculos, o que vai alterar 

a medição de forma significativa. O teste requer que o utilizador coloque os óculos como prefere, sendo depois marcado um 

ponto na lente por cima da sua pupila, o que também é influenciado pela direção do olhar do utilizador (ver Figura 74). 

Normalmente só é feita a medição numa lente já que é assumida a simetria da armação. Convém ainda referir que o diâmetro do 

ponto marcado também influencia a medição (ver Figura 75), sendo a mesma feita com uma régua (ver Figura 76 e Figura 77). 
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Figura 74: Exemplo de marcação da medição do centro da lente. 

 

 

Figura 75: Exemplos de pontos de medição do centro da lente. 

 

 

 

Figura 76: Régua utilizada na medição do centro da lente. 
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Figura 77: Medição do centro da lente com a régua. 

 

 

Como podemos ver pelo diâmetro dos pontos existe algum erro inferido neste processo. Depois o ponto é apagado com álcool 

e o processo é repetido para outra armação e para cada utilizador, o que se revelou um processo demorado. 

 

 

4.1.2 Procedimento de Teste Efetuado com o Sistema Interativo Desta Dissertação 

 

O procedimento de teste efetuado com o sistema proposto nesta dissertação seguiu os passos definidos no guião e 

consentimento de teste que pode ser visto no Apêndice A. Neste caso o utilizador posiciona-se de frente à câmara até que o 

sistema crie a sua reconstrução 3D com base nos dados necessários, permitindo assim ao utilizador selecionar armações e efetuar 

as medições (ver Figura 78).  

O módulo que efetua a captação foi colocado em cima do monitor devido à falta de um suporte apropriado (ver Figura 79), 

o que fez com que o resultado das medidas do centro das lentes fosse um pouco diferente para cada olho devido à nivelação 

inadequada. O resultado das medições é impresso na consola (ver Figura 80).  

Convém referir que as medições não foram afetadas pelas condições de luminosidade durante o teste, as boas condições de 

luminosidade apenas facilitam o processo de posicionamento e deteção da cara do utilizador. Em concreto para este 

procedimento, e em termos de iluminação, foi utilizada a luz ambiente da ótica e uma pequena luz USB [87] apontada para o 

utilizador, o que garantiu condições de muito boa luminosidade durante o teste. 
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Figura 78: Interface do sistema de medição com controlos para selecionar armações e realizar as medições. 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Sistema interativo proposto montado na Ótica. 
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Figura 80: Exemplo do resultado de medição para os óculos 7. 

 

 

Como este sistema efetua medições em 3D podemos ver que a medição da distância pupilar não equivale à soma das distâncias 

das pupilas ao todo do nariz, uma vez que a distância pupilar é medida por dentro do nariz, enquanto as outras são feitas por um 

ponto do nariz que não está ao mesmo nível das pupilas (ver Figura 81).  

Isto pode ser regulado por uma simples aproximação linear e revelou-se preferível já que nenhum dos outros sistemas efetua 

medições em 3D. 

 

 

 

 

Figura 81: Medição em 3D (distância pupilar a verde e distâncias naso-pupilares a vermelho). 

 

 

O sistema proposto possibilita ainda uma medição adicional referida pelo dono da ótica como muito importante, designada 

por medição vértex. Trata-se de uma medida desde a pupila do utilizador até ao vidro da lente no eixo Z, que pode ser vista na 

Figura 80 como “distância Z percorrida das pupilas até acertar na armação” e a sua representação visual pode ser vista na Figura 

82. 
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Figura 82: Distância vértex representada pela seta verde que vai desde a pupila representada a branco até tocar na lente. 

 

 

 

Esta medição é feita utilizando a distância que os vetores da medição do centro das lentes se deslocam em direção à armação 

no eixo Z, conforme referido no 4º Passo de 3.4.2.  

Atualmente é feita apenas com precisão de 1mm porque é a distância que o vetor se desloca em cada iteração do ciclo. Isto 

pode ser aumentado em troca de algum tempo de processamento para obter uma precisão sub-milimétrica, o que para já não é 

um requisito. Contudo, este procedimento pode ser futuramente refinado para que se obtenha a precisão desejada e a medição 

para ambos os olhos. Neste caso, o maior desafio será ter em conta a curvatura da lente para esta medição, o que para já não é 

tido em conta, mas foi referido pelo dono da ótica como uma possível uma mais-valia que poderá distinguir este sistema dos 

restantes. 

 

 

4.1.3 Procedimento de Teste Efetuado com o Sistema da 2Play em iPad 

 

No decorrer desta dissertação, a empresa 2Play iniciou o desenvolvimento de um sistema que funciona em iPad e permite a 

visualização e try-on (que é o processo de visualização em tempo real) virtual em 2D que depois pode ser adaptado para o estilo 

quiosque. Este sistema usa o Apple AR kit e permite ao utilizador ver-se com os óculos e pode ser uma solução para o processo 

de visualização do sistema desta dissertação devido ao seu superior aspeto visual. A biblioteca AR Kit também permite obter 

estimativas de medição da distância pupilar com erro em torno dos 4mm semelhante à solução para iPhone discutida no trabalho 

prévio em 2.2.  

O sistema foi desenvolvido para também permitir obter a medição do centro das lentes em modo automático ou manual. O 

modo automático deste sistema utiliza um modelo 3D sobreposto na cara 2D e cria a medição do centro da lente com base na 

malha de deteção facial do AR Kit, mas com bastante erro que rondou os 4mm. Já o modo manual requer que a pessoa se veja 

no ecrã com a armação real colocada fisicamente e marque manualmente no ecrã com uma linha a parte de baixo da armação, o 

que produz resultados muito bons onde o erro ronda os 2mm, mas requer que a ótica tenha a armação física para cada modelo de 

óculos, o que não é ideal. Contudo, convém referir que esta técnica pode ser adaptada a outros sistemas e a medição da distância 

vértex é impossível de obter futuramente neste sistema Apple. Na Figura 83 podemos ver este um exemplo deste sistema na fase 

de deteção da cara do utilizador. 
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Figura 83: Exemplo de deteção facial com o sistema iPad. 

 

4.2 Análise de Resultados 
 

Neste sub-capitulo estão documentados os resultados de medição dos vários procedimentos de 4.1 juntamente com a sua 

análise e também o feedback obtido pelo dono da ótica que acompanhou de perto todos os procedimentos de teste com os 

utilizadores. 

4.2.1 Medições nos Testes 

 

Nos dados indicados na tabela 4, representada abaixo, podemos ver o resultado de medição (em milímetros) das distâncias 

naso-pupilares para os 3 utilizadores que realizaram os vários procedimentos de teste. 

No sistema real (ver 4.1.1) e no iPad (ver 4.1.3) as medições são feitas em 2D pelo que da soma das distâncias naso-pupilares 

é a distância pupilar. Por outro lado, no caso do sistema desta dissertação (ver 4.1.2) a medição é feita em 3D, portanto a soma 

das distâncias naso-pupilares é diferente da distância pupilar. Por isso também foi feita uma aproximação linear que passa por 

uma regra três simples onde é calculada a percentagem que cada lado equivale à totalidade e é feita a escala sobre a distância 

pupilar. Isto simula que o ponto do nariz está ao mesmo nível das pupilas no eixo Z, ou seja, isto simula a medição em 2D tal 

como é feito nos outros sistemas. 

A tabela 4 está disposta então da seguinte forma: na primeira coluna a contar da esquerda está o nº do utilizador testado; na 

segunda e terceira estão as distâncias medidas com o pupilómetro conforme 4.1.1; na terceira, quarta, quinta, sexta e sétima estão 

as distâncias medidas com o sistema interativo desta dissertação, quer em 3D, quer aproximadas para 2D conforme descrito em 

4.1.2; e finalmente na oitava e nona colunas estão os resultados de medição com o sistema desenvolvido pela 2Play em iPad, que 

faz estimativas de medição recorrendo à biblioteca AR Kit, descrito em 4.1.3. 

Nos dados das tabelas 5, 6 e 7 podemos ver, individualmente, os resultados de medição (em mm) para o centro das lentes dos 

5 modelos de óculos para cada um dos 3 utilizadores. Estas tabelas estão dispostas da seguinte forma: na primeira coluna a contar 

da esquerda está o número dos óculos utilizados, cujos modelos podem ser vistos em figuras que estão em anexo; na segunda 

coluna está a medição manual que é assumida como simétrica para ambos os olhos; na terceira coluna está a medição feita por 

este sistema, e na quarta e quinta colunas estão as medições efetuadas automaticamente e manualmente pelo iPad. 
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A ótica conseguiu apenas 5 armações físicas das 7 que estão em formato 3D no sistema desta dissertação e no iPad. Daí que 

algumas medidas estejam em falta, nomeadamente dos modelos de óculos 2 e 4. E convém também referir que os resultados 

estão representados como vistos na perspetiva de 1ª pessoa, ou seja, como se a imagem estivesse espelhada. A medição esquerda 

é relativa ao olho esquerdo do utilizador, que é como o teste real é feito. 

 

Tabela 4: Resultados da medição da distância Naso-Pupilar para os 3 Utilizadores (em mm). 

Utilizador Distância Naso-Pupilar (mm) 

Com pupilómetro 

(4.1.1) 

Com o sistema interativo proposto (4.1.2) Com iPad (4.1.3) 

Esquerda 

 

Direita Esquerda 

(aproximação 

linear 2D) 

Direita 

(aproximação 

linear 2D) 

Distância 

Pupilar 

(3D) 

Esquerda 

(3D) 

Direita 

(3D) 

Esquerda Direita 

1 29.5 32.5 28.7 33 61.7 30.7 35.4 31.7 34.4 

2 29 29.5 29.3 29.7 59 33.4 33.9 31.9 32.3 

3 30 32 30.7 32.1 62.76 33.4 34.9 33 33.1 

 

 

Tabela 5: Resultados de medição do centro das lentes para o utilizador 1 (em mm). 

Número dos Óculos Medição Real Sistema desta dissertação Sistema iPad 

Modo Automático Modo Manual 

Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita 

1 22 22 20.9 20.7 24 24 22 22 

2   28.8 28.1     

3 28.5 28.5 29.9 29.6 26 26 29 29 

4   25.2 24.6     

5 29.5 29.5 26.6 25.9 29 29 28.5 28.5 

6 28 28 26.2 25.5 21 21 29 29 

7 29 29 27.2 26.5 23 23 29 29 

 

 

 

Tabela 6: Resultados de medição do centro das lentes para o utilizador 2 (em mm). 

Número dos Óculos Medição Real Sistema desta dissertação Sistema IPad 

Modo Automático Modo Manual 

Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita 

1 17 17 17.6 17.5 19 19 17 17 

2   25.3 24.9     

3 25 25 26.7 26.4 23 23 25.4 25.4 

4   21.8 21.7     

5 25.5 25.5 23.2 22.7 26 26 24 24 

6 22 22 22.9 22.2 20 20 21 21 

7 25 25 23.7 23.5 19 19 25 25 
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Tabela 7: Resultados de medição do centro das lentes para o utilizador 3 (em mm). 

Número dos Óculos Medição Real Sistema desta dissertação Sistema IPad 

Modo Automático Modo Manual 

Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita 

1 18.5 18.5 16.5 16.6 19.7 19.7 20 20 

2         

3 26.5 25.6 25.4 25.6 22 22 28 28 

4   21.0 20.8     

5 27 27 21.9 22.3 25 25 29 29 

6 27 27 21.6 21.8 24 23.5 21 21 

7 25 25 22.7 22.8 26 26 24 24 

 

 

 

Os resultados destes testes revelaram-se muito bons para a medição pupilar e para a distância naso-pupilar onde ao aplicar a 

aproximação linear, como referido em 4.1.2, podemos obter resultados semelhantes ao que o pupilómetro mede. 

Para as medições do centro das lentes este sistema obteve resultados que dependem do formato do nariz do utilizador e do 

centro definido no modelo 3D dos óculos, já que em alguns casos no sítio onde o óculo assenta no nariz, os óculos ficavam a 

flutuar devido ao centro do seu modelo 3D estar fora do sítio (ver Figura 84). Foi visível que os óculos que no ecrã ficavam bem 

assentes no nariz do utilizador ficam com uma medição muito próxima da realidade (ver Figura 85), existindo um erro que em 

média ronda os 2mm para os 3 utilizadores (comparando as medições obtidas com o sistema interativo com as medidas obtidas 

manualmente). 

 

 

 

 

Figura 84: Visualização dos óculos nº 1 que ficam a flutuar (as almofadas não assentam no nariz). 
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Figura 85: Visualização dos óculos nº 3 que ficam bem assentes no nariz. 

 

 

Quanto ao iPad, este produz resultados piores em modo automático com erros rodando os 4mm. Mas em contrapartida o iPad 

em modo manual, onde o utilizador escolhe como quer os óculos e marca no ecrã o final da armação com uma linha, produz 

resultados muito bons sendo as medidas obtidas muito próximas das medidas obtidas com a técnica manual feita pela ótica, 

exceto em alguns casos como por exemplo na tabela 6 para os óculos nº 6, onde o erro foi de 6mm. 

 

4.2.2 Sugestões da Ótica 

 

Durante a realização deste teste pela optometrista, sob a supervisão do dono da ótica, foi possível obter algum feedback de 

ambos e retirar algumas conclusões. 

Começando pelas desvantagens do sistema interativo proposto nesta dissertação, foi apenas reportada uma relativa ao aspeto 

gráfico menos bem conseguido do modelo 3D. Tal deve-se à fraca qualidade da câmara de cor do módulo, como referido em 

3.4.3, e ao recorte do domínio do utilizador, como referido em 3.4.2. Estes problemas podem ser mitigados futuramente ao 

combinar o sistema com um processo de visualização mais apelativo como é o caso do sistema iPad. 

Em termos de vantagens, a principal a ser indicada foi a possibilidade de obtenção da medição vértex, que é a medida da 

pupila até à lente do óculo. E após um breve teste feito pela ótica com régua, o dono da ótica conseguiu confirmar um erro de 

apenas 1mm comparando com o sistema desta dissertação, o qual era relativo à curvatura da lente e pode ser mitigado futuramente 

caso esta medição se torne um requisito do sistema. Foi referido que a medição vértex distingue o sistema desta dissertação dos 

restantes. 

Além disso, em termos de medição de distância pupilar e distância naso-pupilar o sistema proposto mede com muita precisão. 

Mas a medição do centro das lentes sofre de um problema muito comum mesmo na técnica manual, que é a posição onde o 

utilizador escolhe colocar os óculos no nariz. Essa posição afeta as medidas até mesmo no caso da medição manual. De facto, 

verifica-se normalmente que se uma pessoa for tirar a medição do centro da lente um dia e fizer o mesmo no dia seguinte, as 

medições obtidas diferem devido à posição do nariz onde escolheu colocar os óculos e para onde olhou durante a medição. 

Frequentemente existem clientes que decidem colocar os óculos na ponta do nariz porque acham melhor esteticamente e decidem 

fazer a medição assim, o que mais tarde se revela ser um problema quando o cliente decide colocar os óculos junto aos olhos e 

constata que vê mal. Tal leva a que normalmente o cliente retorne à ótica e exija umas lentes novas, o que faz com que o dono 

da ótica perca dinheiro. 

Posto isto, o sistema desta dissertação deveria deixar o utilizador escolher a posição dos óculos, mas ao mesmo tempo alertá-

lo acerca deste problema caso a posição seja muito errática para que ele compreenda os riscos. Este posicionamento poderia ser 

feito na forma de um slider onde o óculo desce a cana do nariz no domínio vertical da mesma, ou semelhante à técnica manual 

implementada no sistema iPad onde o utilizador coloca a armação física no nariz e marca manualmente o fim da mesma. 
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Por outro lado, o sistema também poderia questionar o cliente para tentar saber o caso de uso das lentes em concreto, já que 

existem bastantes tipos de lentes e cada um serve o seu propósito, como por exemplo ver ao longe ou ao perto, estar em frente a 

um computador desktop onde olha de frente ou um portátil onde olha mais para baixo, etc. Assim o sistema poderia recomendar 

lentes adequadas ao caso de uso de cada cliente, ou até mesmo recomendar um posicionamento específico dos óculos sobre o 

nariz. 

Foi também sugerido que as medições fossem arredondadas à casa decimal 0,5 mais próxima devido a limitações dos 

equipamentos atuais que vão produzir a lente. Outra sugestão é que a medição deveria ser feita sempre em 1ª pessoa, por exemplo, 

medição do olho esquerdo é do olho esquerdo na perspetiva de visão do utilizador. 

Também convém referir que as hastes dos óculos e as almofadas de alguns modelos que assentam nos lados do nariz podem 

fazer as medições do centro da lente de um lado mais baixas que outro e o sistema real não deteta isso já que é assumida a 

simetria da cara do utilizador e a medição é feita só num dos olhos. 
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5. Conclusões e Trabalho Futuro 
 

Face aos resultados obtidos, e ao feedback fornecido pelo dono da ótica e pela optometrista que realizou as medições sob a 

sua supervisão, é possível obter algumas conclusões relativamente ao sistema desta dissertação.  

O sistema deste estudo é o que está mais próximo da realidade em termos de medição de distância pupilar e distância naso-

pupilar, como se pode ver nos resultados referidos nas tabelas 4, 5 e 6 do capítulo 4.1.4. Na medição do centro das lentes o 

sistema não se revelou o melhor devido ao posicionamento dos óculos ser diferente da posição escolhida pelo utilizador, o que 

pode ser mitigado com algumas técnicas referidas em 4.2.1. 

Convém também destacar uma mais-valia deste sistema obtida através de feedback do dono da ótica, que é conseguir tirar a 

medição da distância vértex conforme referido em 4.2.2. Esta medição é impossível de obter em sistemas 2D, como é o caso do 

sistema da 2Play que funciona em iPad. 

Outra mais-valia a retirar é que o sistema é de muito mais rápido e fácil uso do que os outros procedimentos de teste efetuados, 

referidos em 4.1. Por exemplo, no teste manual (ver 4.1.1) o utilizador 1 teve dificuldade em retirar a medição com o pupilómetro 

em que era suposto forçar o foco dos olhos ao perto para que as luzes internas do pupilómetro se combinassem, o que o utilizador 

não conseguiu fazer, tendo resultado numa medição individual com uma disparidade muito maior entre os olhos. Este problema 

não acontece com o sistema interativo proposto nesta dissertação. Também convém referir que na marcação do centro das lentes 

feito pela ótica pode existir algum erro devido ao tamanho do ponto marcado com a caneta e medição manual com a régua. 

Além do mais o sistema interativo desta dissertação não está limitado ao número de óculos físicos que a ótica possui podendo 

o utilizador testar um número enorme de óculos com apenas um clique e sem requerer a interação com um optometrista. 

O único ponto negativo deste sistema é o seu aspeto visual, que é um ponto muito importante, já que o aspeto do utilizador 

no ecrã ajuda a vender os óculos, conforme referido pelo dono da ótica. A mitigação deste problema pode vir a ser feita através 

de técnicas de reconstrução 3D diferentes ou técnicas de anti serrilhamento, ou mesmo até encontrar uma alternativa ao processo 

de visualização deste sistema, que pode vir a ser o sistema iPad desenvolvido pela 2Play. À medida que o utilizador rodasse a 

cabeça, esta técnica iria produzir resultados sem o aspeto “recortado”, mas para isso também seria necessário um processo de 

deteção facial muito complexo que possibilitasse a deteção facial para além dos seus limites, incluindo também as orelhas do 

utilizador.  

Posto isto é possível concluir que o sistema desta dissertação pode ser implementado atualmente caso se consiga uma medição 

do centro das lentes melhor. Isto pode ser obtido deixando o utilizador posicionar os óculos virtuais em qualquer posição da sua 

cana do nariz conforme referido em 4.2.2. 

Também é possível concluir que, em termos tecnológicos e cumprimento de requisitos, o sistema tem a definição da 

tecnologia de medição (ver 3.3) concluída e poderá ser feita uma adaptação a hardware novo e/ou software diferente, 

nomeadamente sensores e bibliotecas de visualização. Esta adaptação deve ser feita seguindo o procedimento referido no capítulo 

3.3 e 3.4 onde se deve procurar a obtenção dos mesmos resultados, sendo que a dificuldade desta adaptação estará relacionada 

diretamente com a implementação, já que, por exemplo for trocado o sensor para outro que tenha as mesmas características, a 

adaptação é fácil e muito rápida. O mesmo por exemplo se quisermos trocar a biblioteca de deteção facial, se a biblioteca 

conseguir identificar os mesmos pontos faciais de interesse para as medições a adaptação é fácil e muito rápida. 

Isto permitirá adaptar a execução do sistema a outros computadores, telemóveis, tablets, etc., existindo ainda a possibilidade 

de cálculo com menor precisão, nomeadamente 16-bit ao invés do 32-bit atual. Isto requer que os índices da imagem em OpenCL 

sejam calculados cada vez que são utilizados, já que ao desenvolver o sistema foi testado o índice em 16-bit de precisão e existia 

um overflow na sua variável, o que resultou num pointcloud com corrupção de dados.  

É também possível implementar o sistema como serviço, ou seja, sem a parte de visualização, onde as frames de cor e 

profundidade são enviadas para um servidor que faz o processamento e retorna o pointcloud ao cliente, o que pode tornar-se 

bastante útil no âmbito de aplicações mobile. 
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Como o sistema cria um modelo da cara do utilizador em 3D existem medidas possíveis de retirar às quais o técnico de 

oftalmologia não tem acesso atualmente, como por exemplo medidas relacionadas com o formato do nariz. É possível neste 

sistema detetar colisões entre os óculos e o nariz do utilizador, podendo estas colisões ser utilizadas para melhorar o ajuste dos 

óculos ou até criar armações assimétricas para que fiquem ajustadas na perfeição, já que normalmente as distâncias de cada 

pupila ao nariz são diferentes o que causa maior pressão de um dos lados do nariz. Isto poderá também permitir ao sistema ir 

colecionando dados e sugerir óculos ao utilizador com base no formato da sua cara, para que fiquem bem quer visualmente quer 

ergonomicamente. 

Caso seja necessário, é possível aperfeiçoar ainda mais a medição do sensor anulando o erro estimado com base na sua 

documentação, o que já foi feito anteriormente para o caso 2D em 3.3.4. Contudo, importa notar que nesse caso será necessário 

um pouco mais de poder de processamento dependendo da complexidade da função matemática utilizada para anular o erro. Isto 

pode ser feito diretamente no OpenCL para cada ponto do pointcloud. 

Um problema deste sistema é encontrar o sítio certo onde pousar os óculos no nariz, já que o centro dos óculos é o que 

permite esse posicionamento e é definido na edição do modelo 3D dos óculos. Isto poderá ser ajustado em tempo real onde os 

óculos podem ir descendo a cana do nariz até que as lentes fiquem mais ou menos na posição correta em relação às pupilas do 

utilizador. 

Outras ações de trabalho futuro poderiam passar por alterar o sistema para detetar automaticamente o fim das armações para 

tirar a medição do centro das lentes das armações que o cliente decidiu colocar, evitando assim a marcação manual. 

Caso se decidisse manter o sistema totalmente em 3D, poderia ser implementado um processo de visualização 3D em tempo 

real, onde seria adaptada uma biblioteca de visualização 3D que não sofresse do problema de latência na cópia de dados através 

do barramento da placa gráfica (neste caso o PCI Express 3.0-16x), como por exemplo recorrendo à tecnologia de OpenCL-

OpenGL interop, o que permitiria utilizar sempre a memória da placa gráfica para processamento e visualização ao invés de 

copiar os dados de volta para a RAM antes da visualização, isto iria permitir que o processo de visualização 3D corresse em 

tempo real e o utilizador conseguia ver-se sempre com os óculos virtuais ao mexer a cabeça. 

Futuramente com o desenvolvimento de sistemas com maior poder de processamento será possível também combinar várias 

câmaras e utilizar uma técnica de image-stitching, como vista na Figura 32, para produzir um modelo 3D completo da cabeça, 

assim será evitado o recorte da imagem e o modelo 3D da cabeça ficará perfeito sem recortes, o que também possibilitará deteção 

de orelhas e ajuste das hastes na orelha, mas para isso será também necessário aplicar técnicas de reconhecimento de orelhas no 

reconhecimento facial. 

Outra hipótese e talvez a mais viável seria combinar este sistema com outra câmara e/ou sensor para produzir uma imagem 

com mais qualidade ou até combinar com um sistema 2D para o try-on dos óculos semelhante ao sistema iPad, este sistema pode 

ser adaptado diretamente a um quiosque com ecrã tátil e suporte para alguns óculos cujo exemplo pode ser visto na Figura 86. 

Assim o sistema desta dissertação apenas efetuaria as medições em background. 

 

 



  5. Conclusões e Trabalho Futuro 

Manuel Fernando Constantino Malta Novo 75 Dissertação de Mestrado 

 

 

Figura 86: Possível implementação futura do quiosque com ecrã tátil e suporte para alguns modelos de óculos. 

 

 

Também existe a possibilidade de criar um sistema online para experimentar os óculos com uma solução 2D com a biblioteca 

“Mediapipe” que está a ser utilizada atualmente no sistema desta dissertação apenas para deteção facial, mas pode ser adaptada 

para dar uma pequena representação de try-on mas sem o processo de medição, que funcionaria em qualquer tipo de hardware e 

poderia até ser um serviço online. 

 

O sistema desta dissertação poderá também ser adaptado diretamente a outras áreas que envolvam produtos para colocar na 

cara onde a ergonomia e funcionalidade são os pontos principais, como por exemplo óculos em âmbito militar como é o caso de 

óculos de visão noturna onde a distância pupilar do utilizador afeta diretamente o funcionamento dos óculos consoante a distância 

de uso ideal como referido no capitulo 3.7 da referência [88], semelhante também ao que acontece em âmbito desportivo por 

exemplo em óculos de tiro ao alvo onde existe cobertura do campo de visão e lentes de ampliação a uma certa distância, também 

como por exemplo óculos de realidade aumentada onde o foco da visão do utilizador não deve ser influenciado pelo que aparece 

no ecrã da lente, etc.. Alguns exemplos destes tipos de óculos podem ser vistos na Figura 87, Figura 88 e Figura 89. 

 

 

 

Figura 87: Óculos de visão noturna utilizados por James Simpson na Marinha dos EUA em sistemas antiaéreos [89]. 
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Figura 88: Óculos de tiro ao alvo utilizados por Anna Korakaki em competição nas olimpíadas do Rio em 2016 [90]. 

 

 

 

Figura 89: Óculos de realidade aumentada Google Glass, imagem retirada de [91]. 

 

 

Este sistema também pode ser aplicável em outras áreas que não exijam a utilização de óculos, mas onde a estética importa 

especialmente como é por exemplo o caso de máscaras, maquilhagem, etc. Isto é possível porque a tecnologia base do sistema 

desta dissertação possui os dados que permitem detetar os vários pontos e zonas da cara juntamente com as suas respetivas cores 

através do pointcloud com a deteção facial projetada, conforme documentado em 3.3. 
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A tecnologia base deste sistema também permite inúmeras outras aplicações não relacionadas com a cara de uma pessoa, 

como por exemplo mapeamento de áreas quando combinado com acelerómetro e sensores que permitam obter a posição do 

sensor no espaço para criar modelos 3D de objetos, modelos estes que podem ser utilizados por exemplo para impressão 3D ou 

para modelar cenários virtuais em 3D para jogos ou realidade virtual, etc. 

Este tipo de tecnologia também pode ser uma alternativa a técnicas atuais aplicadas em carros autónomos para deteção de 

objetos e colisões, já que para esses casos a medição é um fator muito importante e nos sistemas atuais a deteção é feita em 2D, 

o que pode falhar. E neste sistema isso nunca acontece já que a criação da representação usa um sensor LiDAR, cujo 

funcionamento é baseado em física ao invés de estatística. 

Em suma esta tecnologia pode ser adaptada a qualquer tipo de representação 3D que tenha como objetivo copiar ou 

representar a realidade física de uma forma virtual com alta-fidelidade na sua escala de representação.
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Apêndice A 
 

Guião de Informações e Procedimento para os participantes no 

teste do sistema de medição 

 
 

1. Introdução 

 

O meu nome é Manuel Novo, sou um aluno do mestrado de Informática Aplicada da Universidade de Aveiro e gostaria de 

obter a sua colaboração no teste de um sistema de medição facial para a minha dissertação. Esta folha deverá responder a todas 

as questões que tenha acerca do que faz parte deste teste e do seu procedimento. Não hesite em fazer perguntas caso tenha dúvidas 

antes ou durante o teste. 

 

2. Objetivos do teste 
 

Os objetivos deste teste centram-se em comparar a medição facial feita pela ótica para o ajuste dos óculos na sua cara com a 

medição feita por este sistema. A medição pela ótica é feita manualmente enquanto a deste sistema é feita num computador 

seguindo passos fornecidos no ecrã e é baseada em sensores de cor e emissor/recetor de luz infravermelha. Para isso o teste está 

dividido em 2 partes, primeiro irá fazer a medição tradicional com o/a técnico(a) da ótica e depois faz a medição através do 

sistema deste estudo. 

 

3. O teste é seguro? 
 

Sim, o teste é perfeitamente seguro, quer na parte tradicional em que o teste é feito pela ótica manualmente quer pela parte 

do sistema deste estudo, que utilizada um sensor de infravermelhos (LiDAR).  

Devo especificar que o sensor em uso é o Intel RealSense D435i e é classificado como um produto Laser de Classe 1, ou 

seja, é certificado como seguro para uso na cara e olhos pela norma IEC60825-1. 

Detalhes acerca desta certificação podem ser encontrados em:  

https://www.intelrealsense.com/regulatory-information/ 

 

4. Que dados vão obter de mim? 
 

Como o objetivo principal deste estudo é baseado em medições, o sistema vai analisar os dados de cor e relevo da sua cara 

num âmbito 3D, o que possibilita medir distâncias entre certos pontos da sua cara.  

O que vai ser guardado em concreto é uma descrição prévia acerca da sua aparência facial que pode incluir informações como 

o seu sexo, a sua cor de pele, se tem barba ou maquilhagem, etc...  E também as medidas das seguintes distâncias: 

- Distância pupilar, que é a distância entre as suas pupilas; 

- Distância naso-pupilar, que é a distância entre o topo do seu nariz e as suas pupilas; 

- Distância entre as suas pupilas e a parte de baixo da armação de alguns modelos de óculos. 

 

5. Será assegurado o meu anonimato e a confidencialidade dos meus dados? 
 

Sim, o seu anonimato e confidencialidade dos dados são garantidos. Os seus dados apenas serão utilizados durante o teste 

para obter a medição e a única coisa que irei guardar é a descrição facial e os valores de medição para efeitos de comprovação 

de funcionamento do sistema. 

https://www.intelrealsense.com/regulatory-information/
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6. Procedimento de teste 
 

O procedimento será dividido em 2 partes, a primeira é o procedimento normal em que o técnico da ótica usa o seu método 

tradicional para efetuar as medições necessárias na sua cara, e a segunda parte que é relativa ao sistema deste estudo está dividida 

em 4 passos: 

 

1 - Posicionamento da sua cabeça a uma certa distância do sensor; 

2 - Captura de uma frame ou foto onde tem de olhar de frente para o sensor; 

3 - Verificação e processamento dos dados ou caso a verificação falhe tem de repetir o passo anterior (2); 

4 - Visualização 3D da sua cara com óculos sobrepostos e opções de trocar óculos e efetuar a medição. 

 

Durante estes passos eu irei estar a seu lado para o/a guiar durante o procedimento de teste e caso tenha dúvidas o/a esclarecer. 

Depois de obter as medições para os vários modelos de óculos eu dou o teste como concluído e registo os valores das medições 

obtidas para poder compará-los com a medição feita pela ótica, que é o objetivo principal deste estudo. 

 

7. Contactos 

 

Pode entrar em contacto comigo caso tenha alguma dúvida ou questão:  

Nome: Manuel Novo 

Telemóvel: +351 913359255 

Email: manuel.novo@ua.pt 

Instituição: Universidade de Aveiro 

Curso: Mestrado em Informática Aplicada 

  

mailto:manuel.novo@ua.pt
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Consentimento para o processo de teste com utilizadores 

 
 

Por favor, assinale com uma cruz caso concorde com cada questão da lista: 

 Sim 

Recebi o guião com todas as informações e procedimentos para este teste.  

Li o guião com informações e procedimentos para este teste. 

 

Compreendi toda a informação e sei que posso desistir do teste a qualquer altura.  

Aceito os termos propostos para este teste e aceito participar no mesmo. 

 

 

 

Agradeço desde já pela sua colaboração, qualquer dúvida disponha. 

 

 

Data: _________________________________________________ 

Nome do investigador: _________________________________________________ 

Assinatura do investigador: _________________________________________________ 

Nome do oftalmologista: _________________________________________________ 

Assinatura do oftalmologista:  _________________________________________________ 

Nome do participante: _________________________________________________ 

Assinatura do participante: 
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Apêndice B 

Modelos de óculos testados 
 

Neste anexo é possível ver uma lista dos óculos testados representados em figuras. Estas imagens foram capturadas 

recorrendo ao software Blender e é referente aos modelos 3D dos óculos utilizados no sistema desta dissertação cujos modelos 

físicos são iguais. 

 

 

 

Figura 90: Óculos nº1 vistos de frente. 

 

 

 

 

Figura 91: Óculos nº1 vistos de lado. 
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Figura 92: Óculos nº2 vistos de frente. 

 

 

 

 

 

Figura 93: Óculos nº2 vistos de lado. 
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Figura 94: Óculos nº3 vistos de frente. 

 

 

 

 

Figura 95: Óculos nº3 vistos de lado. 
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Figura 96: Óculos nº4 vistos de frente. 

 

 

 

 

Figura 97: Óculos nº4 vistos de lado. 
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Figura 98: Óculos nº5 vistos de frente. 

 

 

 

 

Figura 99: Óculos nº5 vistos de lado. 
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Figura 100: Óculos nº6 vistos de frente. 

 

 

 

Figura 101: Óculos nº6 vistos de lado. 
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Figura 102: Óculos nº7 vistos de frente. 

 

 

 

 

Figura 103: Óculos nº7 vistos de lado. 


