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RESUMO 

Neste trabalho é apresentada uma abordagem baseada no uso de um modelo protótipo 
deformável, que pode constituir um dos princípios base na detecção da face humana em 
imagens, mais concretamente na identificação de características faciais, como o olho, a boca, 
etc. O referido modelo é parametrizado, o que possibilita em dada imagem a extracção 
adequada do valor dos parâmetros associados ao modelo matemático considerado, 
caracterizando assim a sua escala, posição e orientação. Para além da descrição resumida da 
metodologia usada, são apresentados alguns resultados experimentais obtidos pela mesma, 
usando a plataforma MATLAB. 

INTRODUÇÃO 

No domínio da Visão Computacional, uma das principais áreas de investigação é a da 
detecção e reconhecimento de faces [4, 9, 10, 11]. Na área da detecção de faces, esta pode 
ser detectada, por exemplo, como um todo, ou seja, a partir de um contorno geométrico que a 
define de uma forma global. Como outro exemplo, a detecção pode ser assegurada pela 
presença de determinadas características faciais, como olho, a boca, sobrancelhas, orelhas, 
etc. Considerando o olho como característica facial a detectar, este pode ser representado por 
um modelo protótipo, com contornos geométricos bem definidos, e parametrizado, o que lhe 
confere flexibilidade para alterar a sua escala, posição e orientação, ou seja, deformar-se 
rigidamente [1-5]. Para Tal, são usados campos de energia, resultantes de operadores 
morfológicos adequados que realçam determinadas características do objecto a detectar. 
Posteriormente, os parâmetros do modelo empregue são actualizados, por interacção dinâmica 
entre este e a imagem da face, procurando-se as regiões da imagem com baixo custo 
energético de deformação, usando para tal os campos de energia referidos. O algoritmo de 
optimização utilizado neste trabalho é o do gradiente descendente, que visa iterativamente a 
busca de diferenciais de energia mínimos e decrescentes de forma a assegurar a convergência 
do processo. 

Em [1], é utilizado o processo descrito anteriormente, tendo em vista o objectivo proposto. Já 
em [6] e [7], é utilizado o mesmo processo, no entanto, o modelo protótipo representativo do 
olho não contempla a detecção da íris, detectando apenas o contorno da pálpebra, permitindo 
a extensão a casos onde o olho se possa encontrar fechado. Por outro lado [8], pode-se 
encontrar um trabalho na área da medicina, onde se pretende representar a partir de um 
modelo elíptico deformável, o interior de uma artéria, analisando uma sequência de imagens 



extraídas a partir de ultra-sons. Neste caso, o objectivo é detectar a artéria e analisar possíveis 
estrangulamentos da mesma. 

Modelo Protótipo Deformável 

O modelo protótipo deformável utilizado neste trabalho, está geometricamente definido à custa 
de uma circunferência e duas parábolas. A circunferência representa a íris do olho, enquanto 
duas parábolas, uma côncava e outra convexa, representam respectivamente o contorno limite 
superior e o contorno limite inferior do olho, figura 1. O modelo encontra-se parametrizado 
através de 11 parâmetros, o que lhe confere propriedades deformáveis. 

Na figura 1, os parâmetros cx  e  correspondem ao centro e raio da íris respectivamente. Já 

o centro do modelo está indicado por 

r

ex . A orientação do modelo construído é obtida pela 

localização dos pontos 1p  e 2p , que definem o ângulo de rotação θ . Os parâmetros ,  e 
 definem a localização dos vértices e abertura das parábolas representativas do contorno do 

olho. 

a b
c

 

 

Figura 1 – Modelo protótipo do olho considerado neste trabalho. 

METODOLOGIA 

O diagrama de blocos representado na figura 2, descreve a sequência das fases que permitem 
conduzir dinamicamente o modelo usado sobre uma dada imagem. 
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Figura 2 – Fases da metodologia usada neste trabalho para detectar o olho em imagens. 



Pré-processamento 

A primeira fase da metodologia adoptada neste trabalho consiste em obter imagens, cujos 
píxeis realçam determinadas características da imagem original. As referidas imagens são 
usualmente designadas por campos de energia, e resultam da utilização de operadores 
morfológicos adequados [11]. 

A figura 3, apresenta uma imagem original de um olho e a figura 4 apresenta as imagens 
correspondentes a campos de energia considerados. Neste caso, utilizaram-se quatro campos 
de energia, correspondentes aos vales de intensidade, picos de intensidade, orlas de 
intensidade e intensidade de níveis de cinzento (a própria imagem original). O campo de 
energia correspondente aos vales de intensidade, realça regiões da imagem original com níveis 
de intensidade mínima, neste caso, procura-se realçar a íris. Já os picos de intensidade, 
realçam regiões da imagem com níveis de intensidade elevada, neste caso, realça-se a parte 
branca do olho, neste domínio conhecida por córnea óptica. Seguidamente, as orlas de 
intensidade são obtidas a partir do detector de orlas de Canny [11], realçando-se regiões da 
imagem original com elevado contraste de intensidade, permitindo assim identificar de forma 
notória o contorno do olho. Uma vez que, neste trabalho, os campos de energia obtidos são 
binários, é posteriormente realizada uma convolução entre os três campos e uma função 
exponencial, permitindo-se assim que o modelo protótipo possa ser posicionado em regiões da 
imagem mais distantes da posição final, aumentando-se desta forma a possibilidade de 
atracção a distâncias mais significativas. Esta operação é conhecida por suavização ou 
alisamento dos campos de energia [11]. 

 

 

Figura 3 – Imagem original do olho. 

   

   

Figura 4 – Imagem representativa dos campos de energia considerados: picos de intensidade, orlas 
de intensidade, vales de intensidade, picos de intensidade com suavização, orlas de intensidade 

com suavização e vales de intensidade com suavização 
(da esquerda para a direita e de cima para baixo). 

Os referidos campos de energia são designados por: ( ),p x yΨ , ( ),e x yΨ  e ( ,v )x yΨ , para 
picos, orlas e vales de intensidades, respectivamente. Sendo ρ  um parâmetro constante, da 
convolução de suavização resulta: 
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O quarto campo de energia ( ),Ψi x y , corresponde à imagem de intensidade original (figura 
3). 

Parametrização Inicial 

A parametrização inicial do modelo protótipo usado, consiste na atribuição de valores 
arbitrários adequados aos parâmetros deste. Uma vez que o algoritmo funciona iterativamente, 
os valores numéricos finais desses parâmetros podem ser muito diferentes dos valores 
inicialmente atribuídos. 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Nesta sessão, apresentam-se alguns dos resultados experimentais obtidos pela metodologia 
usada em plataforma MATLAB. 

Obtenção do Centro da Íris 

Neste trabalho, o centro da íris é procurado iterativamente num domínio de raio r, sendo 
calculadas as variações mínimas de energia resultantes da análise ao campo representativo 
dos vales de intensidade, no interior do domínio considerado. 

A figura 5, representa a vermelho o ponto inicial de coordenadas (40, 40) píxeis, atribuído pelo 
utilizador, e o ponto final a verde de coordenadas (45,26) píxeis obtido pela metodologia, a azul 
estão representados os pontos intermédios considerados. A origem do referencial usado é o 
canto superior esquerdo. 

 

 

Figura 5 – Imagem representativa da determinação automática do centro da Íris: 
a vermelho o ponto de partida atribuído e a verde o ponto final obtido. 

 
 



Obtenção do Raio da Íris 

Posteriormente, o raio do contorno da íris é obtido utilizando o campo de energia 
correspondente aos vales de intensidade e o campo de energia correspondente à intensidade 
da imagem. 
A figura 6, mostra que do raio inicial de valor igual a 6 píxeis, obteve-se o raio final de 9,6 
píxeis. 

 

 

Figura 6 – Imagem representativa da obtenção do raio do contorno da Íris, a vermelho 
a circunferência final. 

Seguidamente, é utilizado o campo referente às orlas de intensidade com o objectivo de afinar 
o valor do raio encontrado anteriormente para o contorno da íris, esta operação é de escala, 
conhecida usualmente por ajuste fino. 
A figura 7, mostra que do raio inicial de valor 9,6 píxeis, obteve-se o raio final de 11 píxeis. 
 

 

Figura 7 – Imagem representativa da obtenção do raio final do contorno da Íris, a vermelho 
a circunferência final após ajuste fino. 

Obtenção do Ângulo de Inclinação 

O campo de energia referente aos picos de intensidade, define a localização da córnea óptica, 
sendo o objectivo desta fase a procura iterativa da localização de dois pontos que definem o 
ângulo de inclinação do olho na imagem. 
Na figura 8, encontram-se identificados por círculos a azul dois pontos, situados na córnea 
óptica, que se deslocam iterativamente, pontos a vermelho, até encontrarem um ponto de 
derivada nula correspondente a um máximo. Na mesma figura, sinalizados a verde encontram-
se os dois pontos óptimos determinados pela metodologia. Para o caso considerado, verificou-
se que o referido olho apresenta na imagem um ângulo de inclinação de 0,24 rad relativamente 
ao eixo das abcissas. 

 
 



 

Figura 8 – Imagem representativa da obtenção iterativa do ângulo de inclinação do olho 
representado na imagem. 

CONCLUSÕES E PRESPECTIVAS DE TRABALHO FUTURO 

Neste trabalho, desenvolveu-se uma metodologia baseada na utilização de um modelo 
protótipo deformável para detecção e extracção de características faciais, nomeadamente do 
olho. 
Dos resultados experimentais obtidos pela mesma metodologia, verificou-se que esta 
apresenta um comportamento robusto e de acordo com o esperado. Sendo este 
comportamento devidamente influenciado pelas forças de imagem consideradas, traduzidas 
pelos campos de energia usados. 
Como tarefas futuras, destacam-se a consideração das parábolas do protótipo usado, e a 
consideração de informação adicional para determinar de forma automática a posição e a 
orientação inicial do protótipo na imagem. Para esta segunda etapa, será usada informação 
obtida por um algoritmo de detecção de zonas de pele já implementado [5]. 
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