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Abstract—Object tracking is an important step in Markerless 

Augmented Reality applications. This work describes the 

implementation of a specific tracking technique, based on 

template matching, as well as the results obtained with some 

experiments performed. The chosen technique is capable of 

executing in real time and it is robust to illumination changes, 

presenting satisfactory results regarding the object tracking 

task 
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Resumo—O rastreamento de objetos é uma etapa importante 

em aplicações de Realidade Aumentada sem marcadores. Este 

artigo descreve a implementação de uma técnica de 

rastreamento específica, baseada em template matching, além 

dos resultados obtidos por meio de experimentos. A técnica 

escolhida é capaz de executar em tempo real e é robusta a 

variações de luminosidade na cena, apresentando resultados 

satisfatórios em relação à tarefa de rastreamento. 
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I.  INTRODUÇÃO 

A área de Realidade Aumentada (RA) sem marcadores 

vem se desenvolvendo e está sendo cada vez mais utilizada 
em diversas aplicações em campos diferentes de atuação. O 

rastreamento, nessas aplicações, ocorre baseado em alguma 

característica do objeto de interesse. Essas características, 

conforme descritas em [1], podem compreender as arestas, o 

fluxo óptico ou a textura do objeto. O rastreamento pode ser 

implementado de forma recursiva, necessitando ser 

inicializado com a posição de origem do objeto. É comum 

se adotar um detector para identificar o objeto de interesse 

na imagem de entrada e fornecer a informação referente à 

inicialização do algoritmo de rastreamento. Quando o 

algoritmo de rastreamento utiliza puramente detecção, não é 
necessário conhecer a transformação previa do objeto. 

Este trabalho fundamenta-se na implementação de uma 

técnica de rastreamento baseada em template matching, a 

qual representa uma abordagem recursiva baseada na textura 

do objeto. Alguns algoritmos de rastreamento que utilizam a 

técnica de template matching encontrados na literatura são 

computacionalmente custosos e não conseguem rastrear o 

objeto desejado em tempo real (nesse trabalho considerou-se 

tempo real como uma taxa de quadros por segundo maior ou 

igual a 24). Por esse motivo utilizou-se o algoritmo proposto 

em [2], uma vez que o mesmo envolve uma aproximação 

linear, que não utiliza muito processamento, satisfazendo 
assim a restrição de tempo real inerente às aplicações de 

RA.  

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a 

seção 2 fornece informações básicas sobre algoritmo de 

rastreamento baseado em template matching proposto em 

[2]. A seção 3 fornece algumas informações importantes 

sobre como contornar o problema de mudança de 

iluminação na cena, além de um cenário de teste 

comparando a presença e ausência de utilização da técnica. 

As seções 4 e 5 fornecem detalhes sobre a implementação e 

os resultados obtidos, respectivamente. Por fim, a seção 6 
realiza um fechamento do trabalho e fornece alguns 

direcionamentos para trabalhos futuros na área. 

II. TEMPLATE MATCHING 

 Considere as seguintes definições neste artigo: a região a 

ser rastreada é representada por   e definida pelo vetor 

composto por N pontos selecionados pertencentes à região 

 . O valor da intensidade da imagem em tons de cinza na 

localização          no tempo t é dado por         A 

transformação parametrizada do movimento realizado entre 

o objeto e a câmera é dada por            onde o vetor 

                  contém   parâmetros. 

 Como proposto em [2] e descrito em [3], o algoritmo 

utiliza a aproximação dos hiperplanos para calcular uma 

matriz mínima A capaz de estabelecer uma relação linear 

entre a diferença dos parâmetros e a diferença da 

intensidade da imagem em tons de cinza na região de 

rastreamento, conforme descrito a seguir:  
 

         (1) 

 O processamento do algoritmo é dividido em duas fases, 

off-line e online, conforme ilustrado na Figura 1. 

A. Fase Off-line 

 A fase offline, ou fase de aprendizagem, tem como 

objetivo o cálculo da matriz A capaz de realizar a 

linearização do sistema dado pela equação (1). Para isso 

reescreve-se a equação (1) modelando-a em   hiperplanos: 

 


