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Resumo 

As técnicas de processamento digital de imagens são extremamente abrangentes 

no que se refere às possibilidades de emprego de tal tecnologia como no aprimoramento 

de imagens para a interpretação humana ou para analise automática por computador. 

Neste trabalho, busca-se avaliar as metodologias de localização do centro do olho por 

média de gradientes, por curvatura de isophotes e por análise da função de distribuição 

cumulativa apresentadas em pesquisas científicas que apresentam relevância para o 

desenvolvimento de um software destinado ao rastreamento ocular e à análise do 

movimento dos olhos voltado para a criação de uma interface homem-máquina.  O 

monitoramento ocular ou eye tracking é um processo que teve sua origem datada no 

século XIX e vem sendo descrita como pertinente em diversas áreas do conhecimento 

como marketing, psicologia e engenharia. A partir dessa tecnologia, pretende-se fazer 

um estudo de caso de um programa desenvolvido em MATLAB capaz de extrair a 

posição do olho de uma imagem e localiza-la em um sistema de coordenadas além de 

apresentar aprimoramentos que permitam realizar a identificação do olho em imagens 

obtidas por uma webcam. Nesse estudo de caso são avaliados os efeitos das técnicas de 

processamento de imagens no processo de detecção. A partir dos resultado obtidos 

pretende-se encontrar um padrão de respostas útil no desenvolvimento de um software 

capaz de interfacear o movimento ocular com o ações de controle de um sistema 

operacional como selecionar uma opção específica em meio um grupo de alternativas. 
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Abstract 

The digital image processing techniques are extremely extensive with regard to 

the aplications of such technology as in enhancing images for human interpretation or 

automatic analysis by computer. In this work, we seek to evaluate the methodologies of 

localization of the center of the eye by the average gradients method, by analises of 

curvature isophotes method and by analysis of the cumulative distribution function, all 

shown in scientific research that are relevant to the development of software for the 

eye-tracking and the eye movement analysis focused on the creation of a human- 

machine interface. The eye tracking is a process that had its origin dated in the 

nineteenth century and has been described as relevant in several areas as marketing, 

psychology and engineering. Based on this technology, we intend to make a case study of 

a program developed in MATLAB able to extract the eye position of an image and finds it 

in a coordinate system besides presents enhancements for the implementation of the 

identification of the eye images taken by a webcam. In this case study, the effect of image 

processing techniques in the detection process evaluate. From the obtained results it is 

intended to find a pattern of useful answers in the development of software capable of 

interfacing the eye movement with control actions of an operating system as select a 

specific option among a group of alternatives. 
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Capítulo 1 

Introdução 

O processamento digital de imagens (PDI) engloba um conjunto de técnicas tais 

como a filtragem e a segmentação de imagens sendo amplamente aplicáveis nos 

diversos ramos da tecnologia entre eles na detecção do olho humano em uma dada 

imagem e sua interpretação. Por possuir uma enorme quantidade de finalidades, o 

processamento de imagens pode ser feito através de diversas ferramentas 

paralelamente desenvolvidas, cada qual com suas particularidades e tipo de abordagem. 

Neste trabalho, serão apresentadas técnicas de PDI como detecção de contornos e 

filtragem que permitem o tratamento de imagens desde a captura até o reconhecimento 

e interpretação dessas.   Técnicas de segmentação de imagens como segmentação por 

limiarização e por descontinuidades assim como técnicas de filtragem como de 

suavização e realce serão estudadas e classificadas de modo a selecionar as que mais se 

aplicam nos sistemas de detecção e monitoramento dos olhos. 

O monitoramento ocular possui grande diversidade de aplicações, sendo útil em 

áreas como neurociência na qual atividades neurais podem ser investigadas por meio 

dos movimentos de fixação do olhar; na psicologia, que utiliza os métodos de 

monitoramento ocular para estudar padrões de percepção visual; ciência da 

computação, na publicidade, na qual se estudam como o consumidor divide sua atenção 

visual frente as diversas formas de propaganda; e na engenharia industrial, na qual se 

desenvolvem estudos a cerca do comportamento humano frente equipamentos de 

interação homem-máquina como painéis, displays e mapas eletrônicos. Serão 

apresentados os métodos de localização ocular que utilizam técnicas de processamento 

digital de imagens de forma a possibilitar a aplicação destas na análise e aprimoramento  

de software de detecção de posição ocular humano. Para tal, foi realizado um estudo de 

caso baseado no método desenvolvido por (VALENTI e GEVERS, 2008) no qual a 

detecção do centro do olho é feita por meio do calculo dos níveis de curvatura em uma 

imagem. Para isso, explorou-se as ferramentas de tratamento e interpretação de 
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imagens que podem ser implementadas no software MATLAB de forma a permitir a 

localização ocular de forma precisa.  

1.1. Objetivos  

Este trabalho tem por objetivo geral explorar métodos de detecção ocular e os 

meios de implementa-los através de técnicas de processamento digital de imagens 

analisadas. Pretende-se com isso aplicar um algoritmo capaz de identificar a posição dos 

olhos e interpretar os dados obtidos.  

São objetivos específicos:  

 Apresentar uma referência bibliográfica a cerca das principais técnicas de 

processamento digital de imagens e como elas podem ser aplicadas aos métodos 

de detecção ocular; 

 Apresentar uma referência bibliográfica a cerca dos principais métodos e técnicas 

até então desenvolvidas voltados para a detecção dos olhos em imagens; 

 Implementar um dos métodos de detecção ocular em ambiente MATLAB e avaliar 

sua resposta em relação a aplicabilidade e precisão; 

 Extrair a localização do olho em forma de dados e avaliar a capacidade do método 

implementado em distinguir a direção do olhar; 

1.2. Justificativa  

O estudo dos métodos de detecção ocular tem o intuito de facilitar a comunicação 

de pessoas portadoras de esclerose múltipla, doença autoimune que tem como principal 

sintoma a perda das capacidades motoras, inclusive as que viabilizam a fala. Desta 

forma, movimentos básicos do corpo se tornam limitados fazendo com que o movimento 

dos olhos seja uma alternativa para que essas pessoas possam se expressar.  Partindo 

desta motivação, este trabalho busca desenvolver um estudo que permita o 

desenvolvimento de sistemas e/ou novas tecnologias que possam facilitar o convívio de 

pessoas que possuem tais limitações. Sendo assim, a relevância desse trabalho está 

presente, principalmente, no seu cunho social e sua motivação está ligada ao fato de que 
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a engenharia tem papel fundamental no aprimoramento do bem-estar dos indivíduos e 

da sociedade como um todo.  

1.3. Organização do Texto 

Neste trabalho será possível obter uma visão ampla sobre o tema processamento 

digital de imagens aplicado ao monitoramento ocular humano. No Capítulo 1, é possível 

situar-se em relação aos objetivos que o trabalho se propõe em alcançar. Para isso, são 

descritas as principais aplicações deste tipo de monitoramento.  

No segundo capítulo, pretende-se fazer um apanhado dos conhecimentos 

relacionados ao processamento digital de imagens. São destacadas as informações 

consideradas básicas para a plena compreensão dos métodos e técnicas desenvolvidas 

ao longo dos capítulos seguintes. O primeiro subitem desse capitulo trata do histórico 

desta técnica bem como suas principais aplicações. Já o segundo subitem apresenta 

conceitos importantes que envolvem o processamento digital de imagens importantes 

para a compreensão dos métodos de detecção e monitoramento de imagens 

apresentados nos capítulos seguintes.  

No terceiro capitulo, são apresentadas referências relacionadas ao 

monitoramento ocular humano. No primeiro item deste capítulo, serão retratadas 

informações referentes ao funcionamento do sistema visual humano através de 

esclarecimentos sobre a fisiologia e anatomia do olho humano.  

Em seguida, é apresentado um histórico do monitoramento do movimento do 

olho humano. São descritos os primeiros métodos descobertos e suas principais 

características referentes a precisão e tecnologia envolvida até os métodos atuais. Essas 

técnicas serão comparados em relação a diversos critérios para que se crie uma 

percepção da evolução das técnicas envolvidas.  

Atreladas às descrições dos métodos desenvolvidos pela ciência até o presente 

momento, são apresentadas as principais aplicações de cada técnica de monitoramento 

e suas relevâncias para um maior conhecimento sobre o funcionamento do sistema 

visual humano. Será mostrado como esse conhecimento está intimamente relacionado 

ao desenvolvimento de novas tecnologias e como estas podem facilitar a vida dos seres 

humanos em seus variados aspectos. 
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No quarto capítulo, inicia-se o estudo de caso, no qual os conceitos a cerca das 

técnicas de processamento de imagens são finalmente aplicados no tratamento de 

imagens faciais com o intuito de fazer a detecção ocular. Para isso, no primeiro subitem 

do Capítulo, um código implementado em ambiente MATLAB, com base na técnica de 

monitoramento ocular desenvolvida por (VALENTI e GEVERS, 2008) é analisado, 

esmiuçado e aprimorado com o objetivo de torná-lo mais eficiente.  

No subitem seguinte, o programa é avaliado em relação as ferramentas de 

detecção que ele oferece e aos seus parâmetros de entrada permitindo a discussão sobre 

as influências que cada um destes exerce sobre sua a precisão e custo computacional do 

código. Por fim, são apresentados por meio de testes práticos os resultados obtidos pelo 

programas e como eles se aproximam das expectativas iniciais.  

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões relacionadas a eficiência do 

programa estudado e suas principais limitações bem como a sugestão de possíveis 

aprimoramentos a cerca dos métodos de implementação, evoluções do código entre 

outras propostas para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Processamento Digital de Imagens 

Nesta Seção são apresentados os principais conceitos que envolvem os sistemas 

de Processamento Digital de Imagens. É apresentado um breve histórico desta 

tecnologia bem como a evolução das técnicas por ela abrangidas. São descritas também 

suas principais aplicações nos diversos ramos do conhecimento. Por fim, são 

apresentadas as definições mais importantes que permeiam a compreensão do assunto.  

2.1. Histórico e Aplicações  

O processamento digital de imagens pode ser definido como o método de 

aquisição e processamento de informações visuais por um computador (UMBAUGH, 

2010). De acordo com (FILHO e NETO, 1999) e (GONZALEZ e WOODS, 1992) um sistema 

de processamento de imagens pode ter duas finalidades principais: o aprimoramento de 

informações pictóricas para interpretação humana apresentando resultados adequados 

para o sistema visual humano e o processamento de dados de imagens voltados para o 

armazenamento, transmissão e representação destinadas a percepção de maquinas 

autônomas atendendo as limitações da visão computacional. 

Essas duas vertentes, denominadas por (UMBAUGH, 2010) como aplicações 

voltadas para visão humana e aplicações para visão computacional, dividem o tema e 

são extremamente amplas apresentando inúmeras aplicações distintas.  De acordo com 

(LIM, 1990) e (UMBAUGH, 2010), essas aplicações podem ser classificadas em quatro 

categorias: refinamento, restauração, codificação e compreensão.  

Nos processos de refinamento, a qualidade das imagens é aperfeiçoada de forma 

a torna-las mais próximas do real para observadores humanos ou mais legíveis quando 

destinadas a visão computacional. O ramo da fotografia explora muito em suas 

aplicações o conceito de restauração. Neste tipo de processo, é necessário conhecer os 

meios de degradação que atingiram a imagem. Com um modelo de distorção em mãos, 



 

13 
 

pode-se aplicar o processo inverso à imagem e assim anular as deteriorações 

apresentadas (UMBAUGH, 2010). Na codificação a imagem é processada de modo 

permitir sua representação com o menor número de bits possível garantindo porem um 

nível mínimo de legibilidade e qualidade pra determinadas aplicações tais como a 

videoconferência (LIM, 1990). É um processo que procura anular os dados que são 

visualmente desnecessários graças à redundância inerente aos processos de aquisição 

de imagens (UMBAUGH, 2010). Por fim temos a compreensão de imagens na qual, 

diferentemente das outras categorias que apresentam como saída outra imagem, neste 

caso a saída é uma representação simbólica do conteúdo de interesse presente na 

imagem de entrada. Essa representação simbólica permite a interpretação 

computacional relacionada com sistemas de inteligência artificial (LIM, 1990).  

Os procedimentos computadorizados que realizam esses quatro tipos de 

processamento podem ser divididos entre baixo, médio e alto nível de processamento 

(GONZALEZ e WOODS, 1992). Os processamentos de baixo nível envolvem operações de 

pré-processamento como remoção de ruídos e melhoria do contraste. Esse nível de 

processamento é caracterizado também pelo fato de que ambas as entrada e saída são 

imagens. No nível médio de processamento são executadas tarefas que envolvem 

segmentação, ou seja, partição da imagem em objetos e regiões. Esses objetos são 

descritos de forma a se tornarem adequados para o processamento computacional e são 

classificados e reconhecidos como objetos individuais. Nesse nível, as entradas são 

imagem e as saídas geralmente são atributos obtidos tais como contornos e bordas. Por 

fim, no nível alto de processamento é feito a interpretação de um conjunto de objetos 

reconhecidos e classificados de modo a permitir o desempenho de funções cognitivas 

normalmente associadas a visão (GONZALEZ e WOODS, 1992).  

Uma das primeiras aplicações que usaram o conceito de imagens digitais ocorreu 

com a indústria de jornais quando fotos eram enviadas por cabos submarinos entre 

Londres e NY. A introdução do cabo de transmissão de imagens Bartlane nos anos 20 

reduziu o tempo requerido para transportar imagens através do Atlântico de mais de 

uma semana para menos de três horas. Equipamentos de impressão especializados 

compreendiam imagens para o cabo de transmissão e depois reconstruíam esses dados 

no destino. Um dos problemas iniciais no aprimoramento da qualidade visual dessas 

imagens digitais se refere a seleção de procedimentos de impressão e a distribuição de 

níveis de intensidade (GONZALEZ e WOODS, 1992).  
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Segundo (UMBAUGH, 2010), o PDI surgiu como uma vertente da engenharia 

elétrica sendo considerado uma extensão do ramo de processamento de sinais e uma 

das primeiras aplicações desse sistema é datado no início dos anos 60 com a primeira 

sonda espacial dos EUA, a Ranger 7,  a transmitir com sucesso imagens próximas da 

superfície lunar para a Terra (LIM, 1990).  

Com o decorrer do tempo e os avanços tecnológicos apresentados nesta área, a 

gama de esferas nas quais o PDI é aplicado ampliou-se consideravelmente. O PDI 

revolucionou a medicina ao permitir, através de aparelhos como o de ressonância 

magnética, o acesso ao interior do corpo humano sem a necessidade de procedimentos 

invasivos. A televisão digital é outro exemplo no qual o processamento de imagens é 

utilizado garantindo a qualidade das imagens através da remoção de ruídos e da 

possibilidade de aumento da resolução. Entre outras aplicações, podemos citar o 

processamento digital de imagens para tratamento de fotografias de placas de 

identificação de veículos para que determinado conjunto de letras e números que 

compõe a placa de um carro possa ser reconhecido mesmo em imagens pouco nítidas.  

A aplicação que tem mais relevância para esse trabalho se refere a visão 

computacional na qual as máquinas fazem a detecção e a identificação de determinado 

objeto e assim podem tomar decisões predeterminadas com base em seus resultados. 

Para isso, a aquisição e o tratamento de imagens deve ser direcionado para tal aplicação. 

Os processos de aquisição de imagem variam no que se refere aos sensores utilizados. 

Os sensores mais comuns são ópticos mas, além desses, imagens podem ser aquisitadas 

também por meio de ressonância magnética, aplicação de luz infravermelha ou por 

dispositivos como o radar, sonar, ultrassom, microscópio de força atômica e o 

microscópio de túnel de varrimento (GONZALEZ e WOODS, 1992).  

2.2. Técnicas de Processamento Digital de Imagens  

A base para a implementação de um sistema de rastreamento do olho baseado em 

imagens é o próprio processamento digital de imagens, PDI. Este é um assunto 

extremamente amplo que engloba diversas áreas do conhecimento entre elas a 

engenharia, matemática, informática e física, estando presente na área acadêmica como 

tópico para inúmeras teses e dissertações bem como se faz presente na indústria, na 
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qual são desenvolvidas soluções de processamento digital de imagens em seus 

processos (FILHO e NETO, 1999). 

De acordo com (GONZALEZ e WOODS, 1992) uma imagem pode ser definida 

como sendo uma função bidimensional dada por f(x,y) na qual as variáveis x e y são 

coordenadas de um plano e a amplitude de f em qualquer par de coordenadas (x,y) é 

chamada de intensidade ou nível de cinza da imagem neste ponto. Cada um desses 

pontos de localização definida é chamado de pixel. Quando os valores de x, y e f(x,y) são 

todos finitos e discretos, chamados a imagem de imagem digital e o campo responsável 

pelo processamento digital de imagens se refere ao tratamento desse tipo de imagem 

feito por computador.   

Esse processo gera algumas implicações na qualidade da imagem relacionadas a 

amostragem e quantização. 

2.2.1. Amostragem 

A geração de uma imagem digital a partir de uma imagem contínua dada por 

𝑓(𝑥, 𝑦) ocorre por meio de sua amostragem nas direções x e y (FALCÃO, 2003). Essa 

amostragem pode ser obtida multiplicando-se a função delta pela imagem continua, 

resultando num conjunto de amostras dessa imagem e, consequentemente, uma imagem 

discretizada (SIMÕES, 2000). Esse conjunto é dado por uma matriz 𝑀𝑥𝑁 na qual cada 

elemento 𝑝(𝑥, 𝑦), onde 𝑥 = 0,1, … ,𝑀 − 1 e 𝑦 = 0,1, … ,𝑁 − 1 corresponde a um pixel, 

como pode ser visto na Figura 2.1 (FALCÃO, 2003). As dimensões da matriz de pixel 

determinam a resolução espacial da imagem. 

 

Figura 2.1 Matriz de pixels genérica 
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Tal processo implica em limitações relacionadas ao intervalo espacial de 

amostragem e, por isso, deve-se buscar equilíbrio entre o custo computacional elevado 

exigido quando o intervalo de amostragem é muito reduzido e a preservação da 

fidelidade da imagem quando são utilizados intervalos maiores. Para fazer esse 

balanceamento, utiliza-se o Teorema da Amostragem de Nyquist no qual define-se que 

enquanto a frequência de amostragem for no mínimo igual o dobro da maior frequência 

espacial presente da imagem original, esta poderá ser representada por meio de suas 

amostras satisfatoriamente (DANA H. BALLARB, 1982).  

2.2.2. Quantização 

Outra limitação oriunda do processo de digitalização de imagens está relacionada 

com o conceito de quantização. Além da amostragem da imagem contínua, o processo de 

digitalização é feito também na direção 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) que se refere a amplitude do nível de 

intensidade de determinado pixel. A quantização é feita em L níveis inteiros de cinza, 

onde cada pixel tem a ele associado um valor 𝐿𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑝(𝑥, 𝑦)1 ≤ 𝐿𝑚á𝑥. O número L de 

níveis de quantização é dado por 𝐿 = 2𝑥 onde quanto maior o valor de x, maior a 

quantidade de níveis de cinza possíveis (FALCÃO, 2003). A Figura 2.2 ilustra a 

quantização por meio de uma matriz 10 x 10 na qual cada elemento apresenta um valor 

de nível de cinza para cada pixel da região em destaque da imagem original.  

 

Figura 2.2 Ponto indicado sobre a imagem original (a) e a matriz de pixels da região de interesse (b). 
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Para uma quantização feita com 𝐿 = 256, cada pixel pode ter a ele associado um 

valor de nível de cinza que vai de 0 a 255 onde 0 representa o preto e o 255, o branco. 

Neste caso, o processo requer 8 bits de armazenamento na memória do computador e 

esse valor é chamado de profundidade da imagem (FALCÃO, 2003). Quanto maior o 

valor de x, maior o número de bits requerido para o armazenamento da imagem. Sendo 

assim, o processo de quantização apresenta limites relacionados a quantidade de níveis 

de intensidade com os quais a imagem será construída relacionando, novamente em 

lados opostos, a eficiência computacional e a manutenção de uma qualidade mínima 

necessária para a visualização da imagem.  

2.2.3. Técnicas de modificação de histograma 

As  técnicas de modificação de histogramas são voltadas para o aprimoramento 

de imagens por meio da modificação da faixa de intensidade luminosa de uma imagem, 

ou seja, variação do contraste (LIM, 1990). Para compreender tal técnica, é necessário 

conhecer o conceito de histograma de uma imagem.  

Histograma trata-se de um gráfico de barras que relaciona os intervalos de classe 

com sua frequência em determinado sistema ou conjunto de classes. O histograma de 

uma imagem é uma função discreta dada por h(rk) que indica o número de pixels que 

apresentam um determinado nível de cinza, ou seja: 

ℎ(𝑟𝑘) = 𝑛𝑘  (2.1) 

Onde rk é o k-ésimo nível de cinza apresentado, sendo este compreendido por 

uma faixa que vai se zero até  L-1, e nk é a quantidade de pixels que possui o nível de 

cinza dado por rk (FILHO e NETO, 1999). 

Através dos histogramas podemos também obter a probabilidade da ocorrência 

de cada nível de cinza em determinada imagem. Eles geralmente são apresentados 

através de representações gráficas, como pode ser visto na Figura 2.3, e permitem obter 

uma boa indicação da qualidade de uma imagem no que se refere ao nível de contraste e 

quanto a sua predominância clara ou escura. A figura apresenta um exemplo de 

histograma comum no processamento de imagens e sua imagem de origem.  
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Figura 2.3 Exemplo de Histograma e sua imagem de origem 

Atuando no histograma das imagens, a variação do contraste pode ser feita por 

meio de transformações especificas definidas por uma matriz que relaciona o nível de 

intensidade da imagem de entrada, f, com o nível de intensidade da imagem de saída 

desejada, g conforme a seguir (FILHO e NETO, 1999): 

𝑔 = 𝑇(𝑓) (2.2) 

Onde 0 < f < 1. A função de transformação T pode ser linear ou não linear e deve 

obedecer a duas condições (GONZALEZ e WOODS, 1992):  

1. T(f) deve retornar um único valor para cada valor de entrada distinto e deve ser 

monotonicamente crescente dentro do intervalo de 0 a 1; 

2. 0 ≤ 𝑇(𝑓) ≤ 1𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑓 ≤ 1  

A primeira condição é necessária para garantir a existência da transformação 

inversa e seu crescimento monotônico se deve a preservação do sentido de crescimento 

do preto para o branco. A segunda condição garante que a imagem resultante apresente 

a mesma faixa de nível de cinza da imagem original (GONZALEZ e WOODS, 1992).  

A transformação de nível de cinza é escolhida de acordo com a aplicação da 

imagem (LIM, 1990).  

Uma forma de aplicar a função T é através da equalização de histograma, 

processo no qual deseja-se igualar o percentual de cada nível de cinza de uma imagem 

tornando o histograma o mais uniforme possível (FILHO e NETO, 1999). Para isso 

utiliza-se a função de distribuição acumulada da distribuição de probabilidades original. 
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2.2.4. Filtragem de Imagens 

As técnicas de filtragem foram desenvolvidas com o objetivo de tratar as imagens 

de modo que estas apresentem atributos favoráveis para determinadas aplicações. Os 

principais tipos de tratamentos feitos por meio de filtros buscam remover ou reduzir 

ruídos. Ruídos são variações indesejadas nos valores de intensidade de uma imagem que 

surgem principalmente nos processos de aquisição (GONZALEZ e WOODS, 1992). Desta 

forma, o tipo de filtro a ser aplicado é definido por um tipo de abordagem específica 

(FILHO e NETO, 1999).   

Os métodos de filtragem são categorizados entre filtragem espacial e filtragem no 

domínio da frequência sendo que este último é o mais utilizado. O conceito de filtragem 

tem sua origem no uso da Transformada de Fourier voltado para o processamento de 

sinais (GONZALEZ e WOODS, 1992).   

2.2.4.1. Filtragem Espacial 

A filtragem no domínio espacial atua diretamente na imagem digitalizada, ou seja, 

na matriz de pixels por meio do conceito de vizinhança. É conhecida também como 

técnica ponto-a-ponto (FILHO e NETO, 1999). Sendo f(x,y) a imagem a ser processada, 

g(x,y) a imagem resultante, temos que: 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑇[𝑓(𝑥, 𝑦)] (2.3) 

Onde T é um operador em f definido em determinada vizinhança dada por (x,y). 

Para determinar a vizinhança de um ponto (x,y) utiliza-se geralmente uma subimagem, 

quadrada ou retangular, centralizada em tal ponto como pode ser visto na Figura 2.4: 

 

Figura 2.4 Representação matricial de um pixel genérico e sua vizinhança 
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O centro da subimagem é então deslocado pixel a pixel por toda imagem 

começando pela origem, de forma que o operador T seja aplicado em cada ponto (x,y) 

gerando uma saída g para cada f. Esse processo de filtragem linear é similar ao conceito 

de convolução, recorrente no assunto de filtragem no domínio da frequência e por isso é 

também conhecido como convolução com máscara sobre uma imagem (GONZALEZ e 

WOODS, 1992). Operações voltadas para a vizinhança de um pixel têm como entradas os 

valores de nível de cinza desta vizinhança e seus valores correspondentes numa 

subimagem de mesma dimensão. Esta subimagem é conhecida como de filtro, máscara 

ou kernel e seus valores são chamados de coeficientes ao invés de pixels (GONZALEZ e 

WOODS, 1992).  

A filtragem espacial linear utiliza o conceito de linearidade, ou seja, ao aplicarmos 

um operador linear à soma de duas imagens é equivalente a aplicar esse operador a 

essas imagens individualmente. Neste caso a resposta é dada pela soma dos produtos 

dados pelos coeficientes do filtro com os pixels correspondentes da imagem. Nos 

subitens subsequentes serão apresentados os principais tipos de filtros espaciais que 

são os filtros de suavização, entre eles o Gaussiano, e os filtros de realce.  

2.2.4.1.1. Filtro Espacial de Suavização 

Um dos principais tipos de filtros espaciais é aquele voltado para redução de 

ruídos. Esses filtros tornam as imagens mais turvas e as preparam na etapa de pré-

processamento removendo pequenos detalhes ou eliminando pequenas lacunas 

presentes em linhas ou bordas de uma imagem de forma a possibilitar a extração de 

objetos de interesse. A imagem resultante desse processo é dada pela substituição do 

valor de cada pixel da imagem pela soma dos níveis de cinza de sua vizinhança, definida 

por uma mascara. Sendo assim, a imagem resultante se apresenta com menos transições 

nítidas entre os níveis de cinza e, consequentemente, com menos ruídos. Sua 

desvantagem é que essa redução das transições mais bruscas de nível de cinza acaba 

interferindo na definição de bordas já que essas são caracterizadas por tais transições. 

O filtro de mediana pertence à categoria dos filtros de suavização. É uma técnica 

popular por prover eliminação satisfatória de alguns tipos de ruídos aleatórios 

(GONZALEZ e WOODS, 1992), enquanto garante relativa manutenção do nível de 
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ofuscação geralmente alterado por outros tipos de filtros lineares. Ele se desenvolve por 

meio da classificação dos pixels vizinhos a um pixel [i,j] em ordem crescente em relação 

seus níveis de cinza e em seguida, [i,j] tem seu valor igualado ao valor do pixel que ocupa 

a posição central da classificação feita (GONZALEZ e WOODS, 1992).  

 

Figura 2.5 Imagem de raios-x de placa de circuito corrompida por ruído salt-and-pepper (a). Imagem 
tratada por um filtro de mediana 3 x 3 (b). 

Os filtros Gaussianos são categorizados como filtros lineares de suavização e por 

isso também atuam por meio da substituição dos valores de cada pixel da imagem pela 

soma dos níveis de cinza de sua vizinhança. Para um filtro Gaussiano, essa soma é feita 

por meio de pesos atribuídos de acordo com a forma de uma função de distribuição 

Gaussiana. O peso atribuído a um pixel da vizinhança diminui monotonicamente à 

medida que aumenta a distancia entre tal pixel e o pixel central. Essa característica 

garante que a imagem resultante não será distorcida. Tal filtro se mostra eficiente ao 

tratar imagens que apresentam ruídos caracterizados por uma distribuição normal. 

No PDI, a função discreta de um filtro Gaussiano é bidimensional e é dada por: 

𝑔[𝑖, 𝑗] = 𝑒
−

𝑖2+𝑗2

2𝜎2  
(2.4) 

Onde 𝜎 determina a largura do filtro e [i,j] são as coordenadas da imagem. Essa 

largura parametriza por consequência o grau de suavização, ou seja, um σ maior implica 

numa suavização mais ampla. Essa função é usada como filtro de suavização e é 

simétrica radialmente, ou seja, o nível de suavização aplicado é o mesmo em todas as 

direções da imagem (GONZALEZ e WOODS, 1992).  
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2.2.4.1.2. Filtro Espacial de Realce  

Outro tipo de filtro espacial tem por objetivo destacar detalhes finos de uma 

imagem de forma a realçar aqueles distorcidos por efeitos de aquisição de imagens, por 

exemplo. Esse filtro é baseado no processo de diferenciação espacial e a intensidade da 

resposta de um operador diferencial é proporcional ao grau de descontinuidade da 

imagem no momento em que o operador é aplicado. Sendo assim, a diferenciação de 

uma imagem destaca as bordas e outras descontinuidades, inclusive ruídos, tirando a 

ênfase de áreas com lenta variação entre níveis de cinza. 

O Laplaciano é um operador linear de segunda ordem voltado para tal tratamento 

de imagem e é dado por: 

∇2𝑓 =
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
 

(2.5) 

Como o Laplaciano é um operador derivativo, ele destaca áreas de 

descontinuidades entre níveis de cinza. 

Outro meio de destacar descontinuidades em uma imagem consiste no processo 

de subtração de uma imagem suavizada por sua original: 

𝑓𝑠
(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦) (2.6) 

Onde 𝑓𝑠
(𝑥, 𝑦) é a imagem resultante e 𝑓(𝑥, 𝑦) é a imagem suavizada (GONZALEZ e 

WOODS, 1992). 

2.2.4.2. Filtragem no Domínio da Frequência 

O domínio da frequência é dado pelo espaço definido por valores da Transformada de 

Fourier e suas variáveis de frequência (u,v). A Transformada discreta de Fourier  de uma 

imagem dada por f(x,y) de dimensões M x N é dada por (GONZALEZ e WOODS, 1992): 

𝐹(𝑢, 𝑣) =
1

𝑀𝑁
∑ ∑ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑒−𝑗2𝜋(

𝑢𝑥
𝑀

+
𝑣𝑦
𝑁

)

𝑁−1

𝑦=0

𝑀−1

𝑥=0

 
 

(2.7) 

Sendo que 𝑢 = 0,1,2, … ,𝑀 − 1 e 𝑣 = 0,1,2, … ,𝑁 − 1. A partir de 𝐹(𝑢, 𝑣) podemos obter a 

Transformada inversa de Fourier dada por (GONZALEZ e WOODS, 1992): 
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𝑓(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝐹(𝑢, 𝑣)𝑒𝑗2𝜋(
𝑢𝑥
𝑀

+
𝑣𝑦
𝑁

)

𝑁−1

𝑣=0

𝑀−1

𝑢=0

 
(2.8) 

Sendo que 𝑥 = 0,1,2, … ,𝑀 − 1 e 𝑦 = 0,1,2, … ,𝑁 − 1. A partir dessas expressões percebe-

se que cada termo de 𝐹(𝑢, 𝑣) contém todos os valores de que 𝑓(𝑥, 𝑦) modificados pelo 

termo exponencial. O conceito de frequência está relacionado com taxa de variação. Em 

se tratando de imagens, pode-se associar essa relação com a taxa de variação dos níveis 

de intensidade de uma imagem. Sendo assim, frequências mais baixas tratam de 

variações lentas dos níveis de cinza de uma imagem e quanto maior a frequência, mais 

rapidamente ocorrem essas variações como acontece nas bordas de uma imagem e nos 

ruídos, por exemplo.  

O processo de filtragem no domínio da frequência consiste basicamente de quatro 

etapas, sendo a primeira a obtenção de 𝐹(𝑢, 𝑣) a partir da DFT; a multiplicação de 

𝐹(𝑢, 𝑣) por 𝐻(𝑢, 𝑣) que é a função filtro; a obtenção de 𝑓(𝑥, 𝑦) por meio da DFT inversa; 

e por fim a obtenção de sua parte real (GONZALEZ e WOODS, 1992).  

A filtragem no domínio da frequência é feita por meio da convolução com máscaras 

sendo esta a principal relação entre a filtragem no domínio da frequência  e a filtragem 

espacial. Pelo Teorema da Convolução, seja f(x,y) a imagem tratada e h(x,y) um operador 

linear, temos então que (FILHO e NETO, 1999): 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ ℎ(𝑥, 𝑦) (2.9) 

 Onde g(x,y) é a imagem resultante do processo de convolução. Neste caso, h(x,y) é 

chamado de máscara que trata-se de uma matriz aplicada a uma imagem de forma que o 

valor de cada pixel da imagem original seja substituído por um valor resultante dos 

valores dos pixels vizinhos juntamente com os pesos determinados pela máscara 

(CAMARA, SOUZA, et al., 1996). No domínio da frequência, a função 𝐻(𝑢, 𝑣) tem a 

atribuição de suprimir determinadas frequências da imagem original e manter outras 

funcionando assim com um filtro de frequências (GONZALEZ e WOODS, 1992).   

Considerando 𝐹(𝑢, 𝑣) e 𝐻(𝑢, 𝑣) como sendo a DFT de 𝑓(𝑥, 𝑦) e ℎ(𝑥, 𝑦), pelo Teorema da 

Convolução, temos que: 

𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ ℎ(𝑥, 𝑦)
 

⇔ 𝐹(𝑢, 𝑣)𝐻(𝑢, 𝑣) (2.10) 
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Ou seja, a convolução espacial pode ser obtida por meio do produto das Transformadas 

de Fourier na expressão à direita (GONZALEZ e WOODS, 1992). A partir desses 

conceitos, é possível relacionar os principais filtros espaciais com seus pares no domínio 

da frequência.  

2.2.5. Segmentação de Imagens 

O processo de segmentação de imagens pode ser considerado como a principal 

técnica de processamento de imagens, já que sua finalidade está voltada para 

compreensão, análise e interpretação destas. Segundo (DANA H. BALLARB, 1982), 

imagens segmentadas são formadas por meio da junção dos elementos da imagem 

original que possam estar associados com objetos significativos da cena ou seja, 

elementos e objetos potencialmente relevantes são extraídos da imagem (CAVANI, 

2007) Este tipo de processamento é aplicado, por exemplo, na área médica para 

detecção de tumores e na delineação de células sangue (TATIANA D. C. A. SILVA, 2011). 

De acordo com (GONZALEZ e WOODS, 1992) (SIMÕES, 2000) (DANA H. BALLARB, 

1982), existem duas abordagens centrais para realização da segmentação de imagens 

sendo elas baseados na descontinuidade ou na similaridade, ambas propriedades das 

imagens. Essas propriedades se derivam em diversas técnicas de segmentação, entre 

elas a thresholding ou determinação por limiar, segmentação baseada em regiões, por 

classificação por pixels (TATIANA D. C. A. SILVA, 2011), por crescimento de regiões, por 

junção e separação e por aglomeração. Existem também técnicas mais complexas como 

Fuzzy Conectedness, Snakes, Level Set, Transformada Watershed e IFT.  

2.2.5.1. Segmentação por limiarização 

A segmentação por limiarização ou determinação por limiar é uma técnica 

baseada em similaridades (NEVES e PELAES, 2001). No processo de segmentação por 

limiarização, estipula-se um nível de cinza de referência para a imagem de entrada de 

forma que a imagem de saída, resultante do processo, possua apenas dois níveis de cinza 

sendo que um é atribuído aos pixels  com nível de cinza abaixo do nível de limiar 

estipulado e o outro aos pixels com nível de cinza superior. Matematicamente, a imagem 
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de entrada pode ser dada por f(x,y) e a de saída por g(x,y) como segue (NEVES e PELAES, 

2001): 

𝑔(𝑥, 𝑦) = {
1, 𝑓(𝑥, 𝑦) ≥ 0
0, 𝑓(𝑥, 𝑦) < 0

 
(2.11) 

Os pixels atribuídos com 1 correspondem ao objeto da imagem e os com 0, ao 

fundo da mesma. Há também a possibilidade de limiarização baseada em dois limiares 

(NEVES e PELAES, 2001). No caso de imagens coloridas, a imposição de limiares ocorre 

tridimensionalmente de forma que os pixels são classificados entre as três faixas 

primarias de cores (SIMÕES, 2000). Apesar de ser uma método amplamente aplicado, 

este apresenta limitações já que nem sempre é possível obter um limiar ótimo em todas 

as imagens. Geralmente, o nível de cinza limiar é determinado ou pelo valor mínimo da 

curva do histograma de uma imagem, como pode ser visto na Figura 2.6, ou por meio de 

cálculos baseadas nas propriedades estatísticas da imagem (NEVES e PELAES, 2001). 

Outra limitação se refere às imagens que apresentam fundos com variação de 

tonalidades.  

 

Figura 2.6 Histograma particionado pelo limiar dado por T (NEVES e PELAES, 2001) 

2.2.5.2. Segmentação por crescimento de região 

Na mesma linha da limiarização, há o processo de segmentação por crescimento 

de região, no qual pixels com características semelhantes como nível de cinza, textura ou 

cor, (NEVES e PELAES, 2001) em uma vizinhança, são agrupados em regiões maiores 

partindo de um pixel específico denominado semente (SIMÕES, 2000). Tal processo é 

dividido em etapas, nas quais os processos de agrupamento ocorrem sob critérios 

específicos.  

A primeira etapa refere-se a escolha do pixel inicial ou semente. Esta escolha é 

feita com base na natureza do problema se apresentando como dificuldade fundamental 

de aplicação da técnica já que nem sempre essa seleção consegue representar de 
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maneira satisfatória as regiões de interesse (QUEIROZ e GOMES, 2001). Quando não são 

fornecidas informações a priori sobre os pixels semente, todos os pixels da imagem são 

computados de acordo com as propriedades que serão utilizadas para atribuir pixels a 

determinadas regiões durante o processo de região. Os grupos obtidos por meio desse 

processo são usados para determinar o pixel semente sendo ele escolhido como aquele 

que mais se aproxima dos centros dos grupos resultantes (GONZALEZ e WOODS, 1992).  

Em seguida, define-se o critério para anexação de um pixel a uma região. Essa 

anexação pode ser definida pela diferença absoluta do nível de cinza entre determinado 

pixel e o pixel escolhido como semente. Além disso, para que um pixel seja incluído em 

determinada região, ele deve estar conectado por um de seus oitos pixels vizinhos a 

algum pixel da região. Caso um pixel esteja conectado com mais de uma região, essas 

estão se fundem (GONZALEZ e WOODS, 1992).  

2.2.5.3. Segmentação por junção e separação 

A técnica de junção e separação tem por princípio a distinção de pixels que 

apresentam características diferentes e a junção dos que se assemelham. Para isso, a 

imagem é inicialmente particionada em sub-regiões e posteriormente analisada com 

base em cinco critérios que basicamente tratam as propriedades dessas partes 

condicionando-as a comparações entre si. Sendo a imagem inteira representada por R e 

suas n subregiões representadas por R1, R2,...,Rn tem-se (GONZALEZ e WOODS, 1992): 

1. ⋃ 𝑅𝑖 = 𝑅𝑛
𝑖=1  (2.12) 

2. 𝑅𝑖é 𝑢𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 (2.13) 

3. 𝑅𝑖 ∩ 𝑅𝑗 = ∅ 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 𝑒 𝑗, 𝑖 ≠ 𝑗 (2.14) 

4. 𝑃(𝑅𝑖) = 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 (2.15) 

5. 𝑃(𝑅𝑖 ∪ 𝑅𝑗) = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 ≠ 𝑗 (2.16) 

Onde P(Ri) é um atributo lógico definido no grupo dado por Ri. A primeira 

condição estipula que todos os pixels da imagem devem estar em alguma região. A 

segunda condição define que todos os pontos de uma região devem estar conectados de 

alguma forma. A terceira condição define que as regiões devem ser separadas. A quarta 

condição define o atributo lógico P como verdadeiro caso todos os pixels em Ri possuam 
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o mesmo nível de cinza. Por fim, a quinta condição indica que regiões Ri e Rj são 

diferente no que se refere ao atributo P (GONZALEZ e WOODS, 1992).  

Neste caso de segmentação, as divisões são feitas de forma sucessiva até, que 

para qualquer Ri, P(Ri) seja verdadeiro, isto é, as sub-regiões que não se mostrarem 

homogêneas são novamente divididas e o processo se repete. Esta etapa pode ser 

representado de acordo com o diagrama da Figura 2.7: 

 

Figura 2.7 Imagem particionada (a) e as subdivisões correspondentes (b).  

A etapa de junção é necessária para evitar que regiões adjacentes possuam 

propriedades idênticas. Neste caso, regiões adjacentes Ri e Rj se juntam caso 𝑃(𝑅𝑖 ∪ 𝑅𝑗) 

seja verdadeiro, ou seja, elas possuem o mesmo nível de cinza (GONZALEZ e WOODS, 

1992). Para tornar o processo mais eficiente, ele é aplicado de forma intermediária em 

conjunto com outros métodos já que começar seu desenvolvimento a partir da imagem 

inteira requer enorme custo de processamento (NEVES e PELAES, 2001). 

2.3. Detecção de bordas 

Como foi visto na Seção 2.2, a detecção de bordas compõe um grupo variado de 

processos de segmentação de imagens sendo especialmente relevante para o 

monitoramento ocular. O conceito de borda em uma imagem refere-se a uma região na 

qual ocorrem mudanças significativas de algum aspecto físico da imagem como na 

refletância da superfície ou na iluminação. Essas mudanças manifestam-se por meio de 

alteração na intensidade, cor ou textura (LIM, 1990).  
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Dentre as técnicas baseadas em descontinuidades, temos aquelas que buscam 

detectar pontos, linhas ou bordas por meio de operadores direcionados a vizinhança que 

utilizam o conceito de convolução com máscaras. Para a detecção de bordas, essas 

máscaras são definidas por meio do operador gradiente ou laplaciano. O operador 

gradiente é dado por: 

∇𝑓 = [
𝐺𝑥

𝐺𝑦
] =

[
 
 
 
 
𝜕𝑓

𝜕𝑥
 

𝜕𝑓

𝜕𝑦]
 
 
 
 

 (2.17) 

É um vetor que se direciona para o ponto de máxima taxa de variação de f em 

relação à (x,y). O modulo desse vetor é então utilizado para a detecção de bordas e é 

dado, simplificadamente, por (NEVES e PELAES, 2001): 

∇𝑓 ≈ |𝐺𝑥| + |𝐺𝑦| (2.18) 

Sendo assim, esse módulo é aproximado por operadores 3x3 ou mascaras de 

convolução. Outro operador é o Laplaciano que é uma função bidimensional dado pela 

derivada de segunda ordem que pode ser aproximado também por máscaras 3x3 

(NEVES e PELAES, 2001). 

A técnica para localização do centro do olho desenvolvida por Robert Valenti 

aplica a detecção de bordas voltada para o monitoramento ocular utilizando o conceito 

de curvas de intensidade constante ou curvas de isoluminância isto é, considera as 

variações do nível de intensidade da imagem para fazer a detecção de bordas. Para 

compreender o conceito de isoluminância, consideremos B(x,y) como sendo uma 

imagem de determinado nível de cinza e Bx e By as respectivas derivadas na direção x e 

y. Tais derivadas são computadas por meio da convolução com a derivada de uma 

Gaussiana bidimensional, ou seja (VALENTI, 2011):  

𝐵𝑥 = 𝐴 ∗ 𝐺𝑥 (2.19) 

As derivadas Bx e By são estimadas matematicamente pela imagem B. A imagem B 

é a versão da imagem A tratada por um filtro Gaussiano. Assim, a curvatura de uma 

curva de isoluminância da imagem A é estimada por meio da imagem B (VALENTI, 

2011). Para cada ponto (x,y) da imagem, existe um vetor gradiente, g, um vetor 

contorno, c e uma direção de contorno dada por 𝜃 (VALENTI, 2011): 

𝑔 = (𝐵
𝑥
, 𝐵𝑦) (2.20) 
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𝑐 = (−𝐵
𝑦
, 𝐵𝑥) (2.21) 

𝜃 = arccos (−
𝐵𝑦

‖𝑔‖
) = arccos(

𝐵𝑥

‖𝑔‖
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−

𝐵𝑥

𝐵𝑦
)
 (2.22) 

Sendo que: 

‖𝑔‖ = √𝐵𝑥
2 + 𝐵𝑦

2 (2.23) 

 

 

Figura 2.8 Contorno de uma imagem, seu vetor gradiente, g e o vetor contorno, c. 

A curvatura é um importante parâmetro no que se refere à descrição de 

contornos numa imagem caracterizando-os como convexos, côncavos ou planos em 

imagens bidimensionais (VALENTI, 2011). Além disso, a localização de picos em uma 

curva ao longo do contorno de uma imagem é usada para encontrar vértices ou 

concavidades significantes por vários métodos de segmentação automatizados 

(VALENTI, 2011). 

A curvatura Ҡ de um ponto ao longo de uma curva bidimensional é definida como 

a taxa de variação da direção tangente do contorno, θ, como função do comprimento do 

arco s., dada por (VALENTI, 2011): 

Ҡ =
𝑑𝜃

𝑑𝑠
 

2.24 

Para funções analíticas do tipo y(x), a curvatura é dada por (VALENTI, 2011): 

Ҡ(x) =
|𝑦′′(𝑥)|

(1 + (𝑦′(𝑥))
2
)

3
2

 
2.25 
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As curvas ou contornos presentes em imagens digitais não podem ser descritas 

por meio de uma função analítica. Um método amplamente aceito usa uma descrição 

paramétrica da curva a ser analisada (VALENTI, 2011). As coordenadas espaciais são 

dadas como função de um parâmetro de posição t(x(t),y(t)). Usando: 

𝑦′(𝑥) =
𝑑𝑦(𝑥)

𝑑𝑥
 

(2.26) 

Temos a seguinte equação para a curvatura no ponto t: 

Ҡ(t) =
�̇�(𝑡)�̈�(𝑡) − �̈�(𝑡)�̇�(𝑡)

(�̇�(𝑡)2 + �̇�(𝑡)2)
3
2

 
(2.27) 

Onde 

ẋ(t) =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

(2.28) 

Para regularizar o processo de diferenciação e permitir a construção de um 

espaço de escala da curvatura , a diferenciação linear é substituída pela convolução com 

a derivada de uma distribuição Gaussiana (VALENTI, 2011): 

�̇�(𝑡) ⇒ 𝑥(𝑡) ∗ �̇�(𝑡, 𝜎) (2.29) 

𝑑

𝑑𝑠
= 𝑐𝑜𝑠 𝜃

𝜕

𝜕𝑥
+ 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜕

𝜕𝑦
= −

𝐵𝑦

‖𝑔‖

𝜕

𝜕𝑥
+

𝐵𝑦

‖𝑔‖

𝜕

𝜕𝑦

 (2.30) 

Aplicando a Equação 2.30 à 2.22, temos que: 

Ҡ =
𝑑𝜃

𝑑𝑠
= −

(𝐵
𝑥𝑥

𝐵𝑦
2 − 2𝐵𝑥𝐵𝑦𝐵𝑥𝑦 + 𝐵𝑦𝑦𝐵𝑋

2)

(𝐵𝑥
2 + 𝐵𝑦

2
)

3
2

 
(2.31) 

2.4. Considerações Finais 

Neste Capítulo o PDI é definido e são consolidados os conceitos mais relevantes 

para a compreensão do Processamento Digital de Imagens.  Pode ser verificado que o 

tema é categorizado em relação a suas aplicações, ao tipo de tratamento pelo qual as 

imagens são submetidas e ao nível de processamento dos procedimentos 

computacionais.  Na Seção 2.1, o conceito de imagem é apresentado como uma função na 

qual suas variáveis são as coordenadas de um plano e a amplitude de cada um desses 

pontos está relacionada ao seu nível de intensidade luminosa. É apresentada também 

uma visão geral sobre a evolução dos métodos de PDI e como esses métodos veem 

impactando a sociedade em diversas áreas do conhecimento. Sua evolução é detalhada 
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por meio da descrição dos principais avanços que foram surgindo desde as primeiras 

pesquisas voltadas para o tema como a primeira transmissão de imagem feita através de 

sinais digitais.  

Na Seção 2.2, são apresentados os principais filtros utilizados no processamento 

de imagens como o filtro de mediana e o filtro Gaussiano, que se mostrará relevante no 

estudo de caso proposto nos capítulos posteriores. Podem ser vistos também as 

principais técnicas de segmentação de imagens, ou seja, os processos que buscam extrair 

desta algum atributo específico para determinada aplicação. Entre elas temos a técnica 

de segmentação por limiarização ou por descontinuidades. Há também uma subseção 

específica para uma técnica de detecção de bordas, baseada no conceito de curvas de 

intensidade constante, que será explorado ao longo dos próximos capítulos.  
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Capítulo 3 

Monitoramento do Movimento Ocular 

Neste Capítulo são descritos os métodos que utilizam técnicas de PDI voltados 

para o monitoramento ocular. Essas técnicas são apresentadas por suas etapas e seus 

resultados são comparados para melhor compreensão destas. Para contextualizar, o 

primeiro subitem da seção trata do Sistema Visual Humano e apresenta as partes 

constituintes deste sistema bem como suas particularidades e finalidades. Em seguida, o 

Capítulo apresenta uma abordagem histórica a cerca da evolução do monitoramento 

ocular e descreve as principais técnicas que compõem seu histórico. 

3.1. Introdução 

O conjunto de aplicações dos sistemas de monitoramento ocular pode ser divido 

entre dois grupos principais. O primeiro grupo se refere as aplicações nas quais os 

movimentos oculares do usuários são gravados e posteriormente analisados sendo que 

esses movimentos não interferem na interface em tempo real. O segundo grupo trata das 

aplicações nas quais o movimento dos olhos monitorado atua diretamente como entrada 

para as caixas de diálogo do computador. Esse tipo de aplicação é voltado para usuários 

deficientes ou em atividades nas quais as mãos permanecem ocupadas em outras 

tarefas. Geralmente, esse tipo de entrada é usado em conjunto com outros tipos de 

entrada como mouse, teclado e outros sensores.  

3.2. Sistema Visual Humano (SVH) 

Estudar o sistema visual humano possui grande relevância quando se pretende 

estudar reações físico-psicológicas a partir da visão. Segundo (DUCHOWSKI, 2007), 

algumas avaliações qualitativas dessas reações podem ser feitas observando a 
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organização física do sistema. Segundo (DUCHOWSKI, 2007), a resolução da visão 

espacial de um indivíduo está diretamente ligada a distribuição de fotorreceptores ao 

longo da retina e características da visão humana podem ser estimadas com base na 

organização de estruturas neurais mais profundas.  

Segundo (LIM, 1990), o sistema visual tem como principal componente o olho, 

órgão responsável por transformar a luz em sinais neurais. O SVH é composto também 

pelas partes do cérebro relacionadas que processam os sinais neurais e extraem deles 

informações necessárias. De acordo como (LIM, 1990) e (GONZALEZ e WOODS, 1992) o 

olho humano possui formato aproximadamente esférico e possui diâmetro médio igual a 

20mm.  

De acordo com (GONZALEZ e WOODS, 1992), o olho é cercado por três 

membranas em particular: a esclera e a córnea que fazem a cobertura externa; a coroide 

e a retina.  A córnea é um tecido resistente e transparente que cobre a superfície 

anterior do olho. Sua função é de refratar a luz e, graças ao seu formato arredondado, 

funciona como uma lente convexa responsável por dois terços do total de luz refratada 

necessária para um enfoque apropriado (LIM, 1990 ). A esclera é outra membrana, 

opaca que cobre o resto da superfície ocular. A coroide situa-se diretamente abaixo da 

esclera e possui uma rede de vasos sanguíneos que serve como principal fonte de 

nutrição para o olho. Sua película é extremamente pigmentada de forma a diminuir a 

penetração de luz externa no olho e sua difusão dentro do globo ocular. Em sua parte 

frontal, a coroide é dividida entre corpo ciliar e íris. A íris é um diafragma que se contrai 

ou expande para controlar a quantidade de luz que entra no olho (GONZALEZ e WOODS, 

1992). A abertura central da íris é chama de pupila e tem seu diâmetro variável entre 1,5 

e 8mm, segundo (LIM, 1990). A frente da íris contem a pigmentação visível do olho. As 

lentes são um conjunto de células fibrosas e laminares de forma concêntrica envoltas 

por membranas elásticas (LIM, 1990). Elas contem de 60% a 70% de água, 6% de 

gordura e mais proteína que qualquer outro tecido ocular (GONZALEZ e WOODS, 1992). 

A principal função dessas lentes é focar de forma precisa a luz que entra pela pupila 

numa "tela" posicionada na parte de trás do olho, chamada retina (LIM, 1990). A retina é 

uma membrana formada por três camadas de células sendo a mais externa chamada de 

camada exterior nuclear na qual se localizam os fotorreceptores e a mais interna é a 

camada ganglionar onde se localizam células ganglionares (DUCHOWSKI, 2007). Quando 

o olho está focado, a luz de um objeto interior é projetada na retina. Atrás dessas lentes 
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está o humor vítreo que é uma substancia gelatinosa e transparente que ocupa 

aproximadamente dois terços de todo o volume ocular. Uma de suas funções é suportar 

o formato do olho.  (LIM, 1990). Padrões de visão são garantidos por meio de receptores 

de luz, neurônios especiais, concentrados na retina sendo esses divididos entre cones e 

bastonetes (GONZALEZ e WOODS, 1992). Esses receptores podem ser interpretados 

como transdutores que convertem energia luminosa em impulsos elétricos ou sinais 

neurais (DUCHOWSKI, 2007). Os cones ficam localizados primordialmente na região 

central da retina chamada fóvea e são extremamente sensíveis as cores. Já os bastonetes 

estão espalhados por toda a superfície da retina e são sensíveis à luzes fracas e 

acromáticas (DUCHOWSKI, 2007).  

3.3. Monitoramento do Movimento Ocular 

Segundo (JACOB e KARN, 2003), o monitoramento do movimento dos olhos vem 

sendo estudado antes mesmo do uso do computador ter se espalhado pelo mundo. Os 

primeiros experimentos relacionados ao estudo da localização da fixação do olhar 

envolviam métodos bastante invasivos nos quais era necessário o contato direto de 

objetos com a córnea como por exemplo os que utilizavam . Em 1901, (DODGE e CLINE, 

1901) desenvolveram uma técnica para investigar a velocidade do movimento dos olhos 

na qual a superfície excêntrica da córnea foi utilizada como um refletor e a linha 

luminosa refletida pela córnea foi fotografada e mensurada (DODGE e CLINE, 1901). 

Essa foi a primeira técnica precisa e não invasiva de investigação dos movimentos dos 

olhos. Quatro anos depois, (JUDD, 1905) desenvolveram outra técnica de 

monitoramento ocular na qual imagens em movimento eram obtidas e, a partir delas, os 

aspectos temporais do movimento dos olhos eram registrados em duas dimensões.  

Em 1930 começaram o primeiros estudos dos movimentos dos olhos baseado em 

técnicas de fotografia. Em sua pesquisa sobre comunicação humana, (TINKER, 1963) 

buscando estudar o movimento dos olhos durante a leitura analisou como o tipo de 

letra, tamanho de impressão, layout de página, entre outros, afetam a velocidade e os 

padrões de movimentos oculares durante a leitura. Em 1947, (FITTS, 1950) começaram 

a usar câmeras para estudar o movimento dos olhos de pilotos no momento em que eles 

usam os cotroles da cabine de comando para fazer a aterrissagem das aeronaves. 
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Através de espelhos montados sobre os painéis de controle e câmeras, foram obtidos 

dados referentes ao movimento dos olhos, dados esses que posteriormente analisados 

resultaram em conclusões úteis até nas pesquisas mais recentes que ficaram conhecidas 

como Leis de Fitts. Entre essas conclusões estão o fato de que a frequência de fixação 

está relacionada a importância dada à tela observada e a duração da fixação do olhar se 

relaciona com a dificuldade encontrada pelo usuário em extrair informações e 

interpretar a área observada. Esse foi o primeiro estudo classificado no grupo de 

estudos sistemáticos de usuários interagindo com produtos para aprimorar o design de 

produtos.  

Em 1948 foi inventado o primeiro sistema de monitoramento ocular acoplado na 

cabeça. Desenvolvido por (HARTRIDGE, 1948), essa inovação, obsoleta para os padrões 

atuais, libertou os usuários das restrições referente ao movimento da cabeça durante o 

monitoramento.  

Nos anos seguintes, como (SHACKEL, 1960) e (MACKWORTH, 1962), surgiram 

sistemas de monitoramento acoplados a cabeça aprimorados que exigiam menos 

invasão e ainda menos restrito em relação a movimentação da cabeça durante os 

procedimentos. No que se refere as evoluções aplicáveis a interface entre computador e 

olho humano, (MACKWORTH, 1958) conceberam um sistema para registrar os 

movimentos dos olhos superpostos à cenas visuais variáveis vistas pelo usuário. 

Nos anos 70 ocorreram avanços relevantes nas pesquisas relacionadas aos 

movimentos oculares relacionado os dados obtidos através de um processo de 

monitoramento com processos cognitivos. Porém, nesta mesma época ocorreu uma 

diminuição das pesquisas relacionadas a aplicações na área da engenharia. Buscou-se 

aprimorar a precisão dos sistemas e diminuir os impactos sobre os usuários durante os 

processos de monitoramento. 

Em 1973, (CRANE, 1973) descobriram a possibilidade de monitoramento através 

de múltiplas reflexões do olho desassociando as rotações oculares com os movimentos 

da cabeça. Dessa forma, os processos de monitoramento se tornaram muito mais 

confortáveis para os usuários. Junta a essa novidade, os processos de análise dos dados 

adquiridos se automatizaram o que contribuiu enormemente para os processos de 

monitoramento em tempo real.  

Nos anos 80, como a proliferação dos computadores pessoais, pesquisadores 

começaram a investigar como o campo de estudo relacionado com o monitoramento 
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ocular poderia ser aplicado em questões de interação humano-computacional sendo que 

os primeiros estudos dessa área focaram em usuários deficientes.  

3.4. Métodos de Detecção e Monitoramento Ocular 

A maioria dos métodos destinados à detecção e/ou monitoramento do 

movimento dos olhos podem ser divididos entre duas abordagens sendo essas baseadas 

em modelo e baseada em características. Na abordagem baseada em modelo, os 

algoritmos implementados buscam por um modelo que melhor se encaixa a imagem 

investigada. Para isso, são usados, por exemplo, operadores integral-derivativos para 

determinar qual é o melhor modelo para a imagem trabalhada. Desta forma, o algoritmo 

faz uma busca iterativa no espaço de parâmetros do modelo para assim maximizar a 

proximidade entre o modelo e a imagem. Na segunda abordagem, para que a posição do 

olho seja detectada, os algoritmos utilizados requerem certos parâmetros que 

funcionam como o alvo para detecção, ou seja, o algoritmo se vale de algum atributo do 

olho, natural ou forçado, que seja mais facilmente localizado. O contorno da pupila pode 

ser um desses parâmetros, obtido através de imagens do espectro infravermelho. A 

primeira abordagem descrita apresenta respostas mais precisas em relação à 

abordagem baseada em características, porém apresenta um baixo desempenho no que 

se refere a rapidez e flexibilidade computacional. 

Um dos atributos que permite a aplicação do modelo baseado em características é 

a pupila trabalhada para apresentar um contorno mais destacado. Para que isso ocorra 

nas imagens, são utilizadas fontes de luz infravermelhos direcionadas ao olho fora ou 

dentro do eixo óptico do aparelho de imagem gerando assim a dark pupil ou bright pupil 

(pupila escura ou pupila brilhante), respectivamente. A Figura 3.1 mostra um exemplo 

de cada tipo de pupila resultante do efeito com a luz infravermelha. 
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Figura 3.1 "Bright Pupil" (a) e "Dark Pupil" (b) (MORIMOTO, KOONS, et al., 1999). 

 

Outro atributo que pode servir de parâmetro para alguns algoritmos é o reflexo 

resultante da parte externa da córnea, chamado de glint ou primeira imagem Purkinje. 

As imagens Purkinje são reflexos de objetos a partir da estrutura do olho e quatro delas 

são visíveis sendo a 1ª imagem Purkinje, como já foi citada, resultante do reflexo da 

parte externa da córnea, a 2ª imagem Purkinje é resultante do reflexo da parte interna 

da córnea e a 3ª e 4ª imagem Purkinje são resultantes do reflexo das partes exterior e 

interior do cristalino, respectivamente. A Figura 3.2 ilustra a 1ª e a 2ª imagem Purkinje.  

A direção do olhar pode ser obtida através desse atributo calculando-se a posição 

relativa do glint em relação à pupila.  

 

Figura 3.2 1ª e 2ª Imagem Purkinje (GUESTRIN)  
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3.4.1. Detecção ocular por meio de Detecção Facial e Análise 
da Função de Distribuição Cumulativa (CDF) 

Este método foi proposto por Asadifard e Shanbezadeh (2010) (ASADIFARD e 

SHANBEZADEH, 2010) e é voltado para detecção do centro da pupila. Sua abordagem é 

baseada em modelo e é dividido em três etapas principais. A primeira etapa tem por 

finalidade detectar a região do rosto em determinada imagem. Nesta etapa, o algoritmo 

para detecção facial Viola-Jones é empregado. Este algoritmo introduz uma nova forma 

de representação das imagens trabalhadas chamada de "Imagem Integral" cuja inovação 

permite que os atributos da imagem monitorada sejam mais rapidamente detectados 

(VIOLA e JONES, 2004 ). Além disso, esse método implementa um eficiente classificador 

através do algoritmo de aprendizado AdaBoost (FREUND e SCHAPIRE, A Short 

Introduction to Boosting), selecionando um grupo restrito de atributos que 

possivelmente carregam informações relevantes. Por fim, através da técnica de 

classificar atributos por meio de cascatas, partes irrelevantes da imagem são 

descartadas permitindo assim que regiões mais promissoras despendam mais 

processamento. O resultado da aplicação do método Viola-Jones é uma imagem reduzida 

apenas ao rosto. 

A segunda etapa consiste na divisão da imagem do rosto de forma a diminuir o 

gasto de processamento em áreas de pouco interesse. Nesta etapa é localizada a região 

de interesse para detecção ou region of interest detection (ROI). Como a região de 

interesse se localiza nos olhos, a imagem é divida, primeiramente, horizontalmente 

resultando numa fração superior e outra inferior. Em seguida, a fração superior é 

dividida verticalmente, obtendo-se assim suas regiões, cada uma com um olho 

compreendido. 

A última etapa trata da detecção da pupila propriamente dita e de seu centro. 

Primeiramente, um histograma das duas ROIs obtidas é adquirido. Esses histogramas 

são trabalhados através do CDF, Cumulative Distributed Function ou Função de 

Distribuição Cumulativa dada por: 

CDF(r) = ∑ P(w)

r

w=0

 

(3.1) 

Onde P(w) é o histograma que representa a probabilidade de ocorrência do nível 

de cinza w sendo que r varia de 0 a 255. De acordo com os resultados obtidos pelos 
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autores, os níveis de cinza atingidos pelas pálpebras e pela pupila possuem CDF igual ou 

inferior a 0,05. Sendo assim, a imagem é filtrada da seguinte maneira: 

 

I′(x, y) = {
255, CDF(I(x, y)) ≤ 0,05

0,            caso contrário  
 

(3.2) 

 

Onde I(x,y) representa a região original e I'(x,y) representa a imagem filtrada, ou 

seja, as partes que contém CDF ≤ 0,05, incluindo as pálpebras e a pupila (ASADIFARD e 

SHANBEZADEH, 2010 ). Em seguida, aplicou-se o operador morfológico de erosão para 

retirar resquícios do processo de filtragem anterior. Para o reconhecimento da pupila, é 

buscado o PMI, Pixel with Minimum Intensity ou Pixel de Mínima Intensidade, já que a 

probabilidade dos pixels que compõem a pupila se enquadrarem neste requisito é alta. 

Por fim, esses pixels são detectados via limiar entre o nível de cinza da pupila e os níveis 

de cinza do resto da imagem. 

Este método apresentou resultados satisfatórios tendo em vista as melhorias 

referentes às taxas de detecção apresentadas em relação à outros métodos conhecidos 

(ASADIFARD e SHANBEZADEH, 2010)  

3.4.2.Localização e Monitoramento por análise de curvatura 
de isophotes  

Este método desenvolvido por (VALENTI e GEVERS, 2008) contribui ao propor 

uma técnica de reconhecimento e monitoramento do olho em imagens e vídeos de baixa 

resolução. Desenvolvido por (VALENTI e GEVERS, 2008), este método possui uma 

abordagem baseada em características e é fundamentado através do conceito de 

isophotes. Este conceito se refere a curvas delineadas através de pontos que possuem o 

mesmo nível de brilho numa imagem. Uma boa analogia para se entender este conceito 

seriam as curvas de nível que contornam mapas indicando regiões de elevação 

constante. Assim como no método desenvolvido por (ASADIFARD e SHANBEZADEH, 

2010), este também tem como primeira etapa o reconhecimento facial baseado no 

algoritmo Viola-Jones.  

Para entender como são adquiridas as isophotes de uma imagem, primeiramente 

é preciso entender o sistema de coordenadas ao qual elas estão inseridas. O sistema de 
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coordenadas é tal que, para cada ponto da imagem, uma coordenada local é fixada, de 

modo a apontar na direção de maior intensidade de brilho, isto é, na direção para qual o 

gradiente se volta. Desta forma é criada um estrutura de referência {v,w} onde v̂ e ŵ são 

definidos por: 

ŵ =
{Lx, Ly}

√Lx
2 + Ly

2
;  v̂ =⊥ ŵ; 

(3.3) 

Onde Lx e Ly são as derivadas de primeira ordem da função de brilho dada por 

L(x,y) em relação a x e a y, respectivamente. Sendo assim, a derivada na direção de w é o 

gradiente propriamente dito e na direção v é nula, já que não há mudança na intensidade 

de brilho ao longo da isophote (VALENTI e GEVERS, 2008). 

A partir de então, definimos as isophotes como L(v,w(v)) = constante sendo que 

sua curvatura é dada pela derivada segunda w’’ do vetor tangente w’. Derivando-se 

implicitamente L(v,w(v)) = constante em relação a v, temos: 

𝐿𝑣 + 𝐿𝑤𝑤′ = 0;   𝑤′ = −
𝐿𝑣

𝐿𝑤
 

(3.4) 

Como foi explicitado anteriormente, temos que Lv é igual à zero. 

Consequentemente, temos que w’ também é zero. Sendo assim, derivando novamente 

em relação a v, temos: 

𝐿𝑣𝑣 + 2𝐿𝑣𝑤𝑤′+ 𝐿𝑤𝑤𝑤′2 + 𝐿𝑤𝑤′′ = 0 (3.5) 

 

Resolvendo para k = w’’ e sabendo que w’, temos que a curvatura da isophote, k, é 

dada por: 

𝑘 = −
𝐿𝑣𝑣

𝐿𝑤
 

(3.6) 

Em coordenadas cartesianas, temos: 

𝑘 = −
𝐿𝑣𝑣

𝐿𝑤
= −

𝐿𝑦
2𝐿𝑥𝑥 − 2𝐿𝑥𝐿𝑥𝑦𝐿𝑦 + 𝐿𝑥

2𝐿𝑦𝑦

(𝐿
𝑥
2 + 𝐿𝑦

2)
3
2

 

(3.7) 

Tendo em mãos uma função que descreve uma curva determinada por áreas de 

mesma intensidade luminosa, podemos obter então o centro do círculo que gerou tal 

arqueamento. O raio deste círculo deve possuir orientação e direção para que seu centro 

possa ser identificado. A orientação pode ser obtida através do gradiente, porém a 

direção deste está sempre voltada para a área de maior variação de intensidade 

luminosa, o que não é suficiente para determinar a direção do centro. Como o sinal da 
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função de curvatura está relacionado com a intensidade luminosa da região externa ao 

circulo imaginário que origina a curva, multiplicando o inverso dessa função pelo 

gradiente, obtemos a direção real do centro. Através desta operação, encontramos os 

vetores de deslocamento para a posição central estimada e através de um acumulador 

obtemos o centro da curvatura. Como o gradiente pode ser escrito como O expressão 

dos vetores deslocamentos é então dada por: 

𝐷(𝑥, 𝑦) =
{𝐿𝑥, 𝐿𝑦}(𝐿𝑥

2 + 𝐿𝑦
2 )

𝐿𝑦
2 𝐿𝑥𝑥 − 2𝐿𝑥𝐿𝑥𝑦𝐿𝑦 + 𝐿𝑥

2𝐿𝑦𝑦
  

(3.8) 

Percebe-se que todas as isophotes encontradas influenciam na localização do 

centro. Entretanto, a relevância da influência que cada isophote possui é determinada, ou 

seja, apenas as indicações dos pontos pertencentes as bordas da imagem original são 

contabilizadas, excluindo assim as isophotes que possuem formato diferente do formato 

da imagem genuína. Para isso, é aplicado um operador que define o nível de curvatura 

de uma forma, dado por (KOENDERINK e DOORN, 1992) (VALENTI e GEVERS, 2008):  

𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  √𝐿𝑥𝑥
2 + 2𝐿𝑥𝑦

2 + 𝐿𝑦𝑦
2

 

(3.9) 

Este operador apresenta resposta relevante em regiões onde a densidade da 

isophote é máxima, o que ocorre às margens do objeto retratado pela imagem. Sendo 

assim, através dele é possível reconhecer o centro de determinada forma de maneira 

muito mais robusta e precisa.  

Finalmente, para detectar o centro do olho, são analisados os sinais das funções 

de curvatura e assim a intensidade luminosa de um centro encontrado é determinada. 

Considerando que o brilho das regiões externa à pupila é maior em relação à região 

interna a esta, todos os centros originários de curvas que possuem curvaturas negativas 

são descartados, filtrando de forma eficiente os resultados encontrados. Como 

consequência, é encontrado o chamado MIC (isocentro máximo), considerado a melhor 

estimativa para o centro do olho. 

Complementarmente, duas técnicas foram implementadas para aprimorar o 

método levando em conta certas condições de iluminação desfavoráveis e obstruções do 

olho devido às pálpebras. A primeira técnica conhecida como Mean Shift (MS) trata-se de 

um operador que, de forma iterativa, localiza o isocentro mais próximo ao centro 

anteriormente escolhido e, partindo do pressuposto que os MICs incorretos estão 

próximos do correto, o novo isocentro encontrado é considerado como resposta final. A 
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outra técnica, conhecida por Machine Learning ou Aprendizado de Máquina, considera 

todos os principais centros propostos como verdadeiro e os classifica de acordo com 

uma biblioteca de descrições predeterminada através de um algoritmo simples de 

reconhecimento de padrões.  

Para avaliação do método, imagens e vídeos obtidos por meio de webcams foram 

utilizados. Os resultados apresentaram precisão considerável em relação a outros 

métodos com os quais foi comparado, além de serem obtidos com baixos custos 

computacionais mesmo em condições adversas de iluminação e movimento. Entretanto, 

ainda sim é limitada pela necessidade da presença do padrão do olho na imagem.  

3.4.3.Localização por média de gradientes 

O método desenvolvido por (TIMM e BARTH, 2011) apresenta uma abordagem 

baseada em características  e assim como no método proposto por (ASADIFARD e 

SHANBEZADEH, 2010), a detecção é feita através de múltiplos estágios no qual a face é 

primeiramente detectada, em seguida a localização dos olhos é grosseiramente estimada 

e por fim o centro do olho é localizado com precisão (TIMM e BARTH, 2011). A Figura 

3.3 exemplifica um processo de detecção multi-estágios.  

 

Figura 3.3 A detecção é feita por meio de estágios no qual a detecção precisa do centro do olho encontra-
se na etapa final (TIMM e BARTH, 2011) 

Os autores propõem uma estimativa do centro do olho com base na análise do campo de 

vetores gradientes que compõe a imagem. O conceito principal desse algoritmo é 

encontrar o centro do olho a partir de dois parâmetros iniciais: uma estimativa inicial 

para o centro do olho dado pelo ponto c e pontos genéricos dados por xi, i ∈ {1, …N}. 

Com esses dois valores, calcula-se o vetor distancia di que, em tese, deve apresentar a 

mesma orientação do vetor gradiente gi. Na Figura 3.4 são apresentados esses 
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parâmetros em uma imagem genérica. Para se obter o gradiente de uma imagem, são 

computadas as seguintes derivadas parciais: 

𝑔𝑖 = (
𝜕𝐼(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)

𝜕𝑥𝑖
,
𝜕𝐼(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)

𝜕𝑦𝑖

)

𝑇

 (3.10) 

 

 

Figura 3.4 Parâmetros iniciais para aplicação do algoritmo desenvolvido por Timm e Barth: c, di, xi e gi 

(TIMM e BARTH, 2011) 

Partindo desse princípio de igualdade de direção entre gi e di no caso do centro 

estimado ser o centro real, é aplicado o produto escalar entre esses dois vetores 

obtendo-se assim uma localização ótima do centro, c*, de um objeto circular presente 

numa imagem com seus pixels posicionados em xi (TIMM e BARTH, 2011) 

𝑐∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥{
1

𝑁
∑(𝑑𝑖

𝑇𝑔𝑖)
2

𝑁

𝑖=1

} (3.11) 

 

Onde: 

𝑑𝑖 =
𝑥𝑖 − 𝑐

‖𝑥𝑖 − 𝑐‖2
,     ∀𝑖:‖𝑔𝑖‖

2
= 1 (3.12) 

 

Para tornar o método mais robusto, são atribuídos aos centros estimados pesos 

com base no nível de escala de cinza que estes apresentam, de forma que os centros 

encontrados que possuem níveis mais altos de cinza se tornem mais relevantes já que 

geralmente a pupila é mais escura que a esclera. Outro meio de evitar estimativas 

equivocadas, é a filtragem das imagens de modo a suavizar brilhos atípicos decorrentes, 

por exemplo, do reflexo causado por lentes de óculos (TIMM e BARTH, 2011). 

A validação do algoritmo foi feita por meio do banco de dados BioID e se mostrou 

extremamente robusto, apresentando resultados precisos até mesmo na presença de 
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óculos, sombras, baixo contraste ou fios de cabelos. Quantitativamente, o erro 

normalizado padrão é dado por: 

𝑒 ≤
1

𝑑
max (𝑒𝑙, 𝑒𝑟) (3.13) 

Onde d é a distante entre os centros dos olhos corretos e el e er são as distancias 

Euclidianas entre os centros estimados e reais do olho esquerdo e direito, 

respectivamente.  Com isso, o erro apresentado pelo método foi de 82,5% para 

localização da pupila e de 93,4% para a localização da íris. 

3.5. Considerações Finais 

Nesta seção, sistemas de monitoramento ou rastreamento ocular são 

contextualizados e as principais técnicas que permitem o desenvolvimento desses 

sistemas são descritas e avaliadas. O funcionamento das principais partes constituintes 

do SVH são explicados, como a captação de luz pelo olho e a formação de imagens na 

retina. Encontram-se definições que envolvem o processo de movimentação dos olhos 

como o conceito de movimento ocular sacádico. Um histórico da evolução dos sistemas 

de rastreamento ocular é apresentado mostrando que os primeiros sistemas eram 

invasivos e inviáveis como é o caso dos sistemas baseados em eletro-oculograma. Por 

fim, métodos de detecção do centro do olho por meio de implementação da Função de 

Distribuição Cumulativa de (ASADIFARD e SHANBEZADEH, 2010) e por meio do 

conceito de isophotes de (VALENTI e GEVERS, 2008) são descritos e comparados. 

  



 

45 
 

Capítulo 4 

Estudo de caso 

Neste Capítulo será apresentado o algoritmo desenvolvido em MATLAB com base 

no método apresentado por Roberto Valenti e Theo Gevers, descrito na seção 3.4.2. Será 

feito um estudo de caso no qual o método proposto será avaliado quanto sua 

aplicabilidade no monitoramento do movimento dos olhos. Esse algoritmo foi 

construído a partir da função eyepoint desenvolvida por (Accurate Eye center location, 

2011). Tal função tem por objetivo localizar o centro dos olhos a partir de uma imagem 

específica fornecida e demais argumentos de entrada. Com essa função, desenvolveu-se 

um código capaz de reconhecer a posição do olho em relação a um sistema de 

coordenadas, e a partir disso, controlar uma interface HM como o mouse de um 

computador.  O código será explorado por meio da descrição de suas variáveis e das 

imagens intermediárias geradas, além de suas evoluções e resultados apresentados. 

4.1. Abordagem inicial: algoritmo eyepoint 

A função eyepoint pode ser divida em sete blocos distintos e complementares 

como pode ser visto na Figura 4.1: 

 

Figura 4.1 Diagrama de blocos da função Eyepoint 



 

46 
 

 A função eyepoint tem como saída as abscissas e coordenadas do centro 

estimado. Como entradas, o programa pode receber de cinco a oito argumentos sendo 

que essa variação está ligada ao método de detecção de borda pelo qual a localização dos 

olhos será realizada. O programa permite que tal localização seja feita por meio do 

método canny, que utiliza a função edge do MATLAB para tal ou pelo método curved. O 

método curved é padrão do programa e com ele, a detecção de borda, como técnica de 

segmentação em si, não faz parte das etapas de localização ocular. Nos dois casos, o 

programa é capaz de localizar a posição dos olhos à partir de uma imagem e para isto 

devem ser configurados o diretório de onde se encontra a imagem a ser trabalhada; um 

valor que define o tamanho do kernel Gaussiano utilizado na filtragem e na suavização 

da imagem; um valor de desvio padrão para o mesmo filtro e os valores de máximo e 

mínimo relacionados à amplitude do vetor deslocamento estimado. Há ainda duas 

outras variáveis de entrada suportadas pela função de forma opcional. A primeira trata-

se da variável scale que especifica qual escala deve ser utilizada sendo que, caso ela seja 

omitida, seu valor padrão é unitário. Outra variável opcional é a variável método que 

pode ser preenchida por canny ou curved sendo curved o método padrão. No caso em 

que se deseja utilizar o método canny, a função deve ainda receber a variável que 

determina o valor de limiar requerido pelo operador Canny. Esta opção é trabalhada no 

programa por meio de uma função condicional que avalia as entradas fornecidas pelo 

usuário e trata a imagem caso o método canny tenha sido escolhido.  

 

 

Figura 4.2 Entradas e saídas da função "Eyepoint" 
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O programa foi examinado, numa primeira abordagem, através de uma imagem 

genérica com relativa nitidez e formato adequado para tal aplicação como pode ser visto 

na Figura 4.3. Neste mesmo estudo, foi escolhido o método curved e os parâmetros de 

entrada utilizados foram escolhidos com base em sugestões do autor do código e foram 

ajustados em estudos posteriores.  

 

Figura 4.3 Imagem genérica utilizada no primeiro estudo do algoritmo eyepoint 

O primeiro bloco de comandos do algoritmo tem por objetivo validar os 

argumentos de entrada. Para isso, o programa confere a quantidade de variáveis 

recebidas, verifica o método de detecção escolhido pelo usuário e atribui às variáveis 

não definidas seus valores padrões.  

4.1.1. Leitura e tratamento da Imagem 

 

O processo de leitura da imagem inicia-se por meio do comando imread que lê 

uma imagem colorida ou em escala de cinza de um arquivo especificado e a atribui a 

uma variável. A variável é dada por uma matriz na qual a quantidade de linhas e colunas 

correspondem, respectivamente, a altura e a largura da imagem. Essas dimensões são 

dadas pela quantidade de pixels nas direções vertical e horizontal da imagem. Essa 

matriz apresenta ainda um terceira dimensão que armazena os canais RGB de forma que 

a combinação dos canais verde, vermelho e azul produzam todas as cores possíveis. Em 

seguida, a imagem é redimensionada caso não esteja em escala unitária e em seguida é 

convertida em escala de cinza caso esteja no formado RGB.  
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O comando stretchlim encontra os limites de contraste da imagem retornando um 

par de valores de cinza utilizados pelo comando imadjust. Este comando utiliza esses 

valores para retornar uma imagem de maior contraste em relação a original como pode 

ser visto na Figura 4.4: 

 

Figura 4.4 Imagem original (a) e imagem resultante do aumento do contraste através dos comandos 
stretchlim e imadjust (b). 

A imagem original é então exibida por meio de uma ferramenta interativa de 

corte no qual o usuário seleciona a área de interesse da imagem, ou seja, a região dos 

olhos. Essa ferramenta tem como saída a imagem cortada e um vetor de quatro posições 

dado pelas abscissas e coordenadas mínimas, largura e altura do retângulo definido pelo 

usuário. É criado então um par de vetores dados pelos pontos dos vértices inferiores e 

superiores do retângulo, respectivamente e a imagem resultante da seleção é exibida 

como mostra a Figura 5.3. 

 

Figura 4.5 Imagem resultante do processo de seleção da região dos olhos 
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4.1.2. Configuração do Filtro Gaussiano 

O segundo bloco do algoritmo tem por função configurar o Filtro Gaussiano 

utilizado no processo de suavização da imagem. Como foi visto na Equação 2.2.7, o filtro 

tem como parâmetros o desvio padrão, dado como argumento de entrada, e as 

coordenadas (i,j), que no caso do código, tiveram nomenclatura substituída por (x,y). O 

filtro então é representado no algoritmo através de uma matriz h de dimensão dada em 

função do valor do kernel Gaussiano definido pelo usuário. Esta então é preenchida por 

meio de uma estrutura de repetição de forma que todos os pixels da imagem sejam 

percorridos por meio das variáveis x e y e, para cada um destes, o filtro seja 

implementado em função de a e b. No fluxograma da Figura 4.6 é possível visualizar o 

processo de criação do filtro Gaussiano.  

 

Figura 4.6 Fluxograma da geração do filtro Gaussiano dado pela matriz h(b,a) 

O filtro é então aplicado mais de uma vez ao longo do programa. As imagens 

resultantes desse processo podem ser vistas na Figura 4.7 e Figura 4.10, mais a frente. 

Como foi explicado no início do presente Capítulo, o programa apresenta dois possíveis 

métodos para que a detecção ocular seja realizada, sendo eles o método curved e o 

método canny. Neste segundo bloco, o programa se divide através de um estrutura 

condicional.  
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4.1.3. Detecção de borda pelo método Canny  

Caso o usuário tenha optado pelo método canny de detecção de borda, a imagem 

é trabalhada por meio do comando imfilter que faz a convolução do filtro gaussiano 

apresentado no Subitem 4.1.2. O resultado da filtragem pode ser visualizado na Figura 

4.7. 

 

Figura 4.7 Aplicação do Filtro Gaussiano com 𝜎 unitário no método canny. Imagem original (a) e imagem 
tratada (b). 

A imagem é então submetida ao comando edge capaz de detectar bordas de uma 

imagem por meio de suas variações de intensidade. Este comando retorna uma imagem 

em preto e branco com as mesmas dimensões da imagem de entrada sendo que os pixels 

unitários, ou seja, brancos, se referem às regiões de borda encontradas e os pixels de 

valor nulo, ou seja, a região preta, representa as demais regiões da imagem. Essa função 

pode encontrar bordas por meio de seis métodos diferentes entre eles o canny que é o 

escolhido pelo código. Este método encontra as bordas por meio do gradiente máximo 

local da imagem original sendo que o gradiente é calculado por meio da derivada do 

filtro gaussiano. São requeridos dois parâmetros que são utilizados para encontrar 

bordas fortes e fracas sendo que as fracas só são consideradas caso estejam conectadas a 

regiões de bordas mais fortes. Esses parâmetros são o  desvio padrão e o limiar 

requerido pelo operador canny definidos pelo usuário. O resultado obtido pode ser visto 

na Figura 4.8: 
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Figura 4.8 Imagem binária na qual destacam-se em branco as regiões de borda detectadas pelo comando 
edge com σ unitário e thresh = 0,37. 

4.1.4. Cálculos do processo de detecção  

No próximo bloco do programa, o método desenvolvido por (VALENTI e GEVERS, 

2008) é efetivamente aplicado. A partir do fluxograma da Figura 4.9 é possível ter uma 

visão geral do processo desde a primeira divisão da imagem até a obtenção do resultado.  

Imagem resultante da aplicação do comando edge
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Figura 4.9 Fluxograma da função eyepoint 

 

O primeiro passo desse bloco é dividir a imagem em duas partes, de forma que os 

olhos sejam analisados separadamente. Essas partes são então atribuídas a variáveis 

específicas e são suavizadas por meio do filtro Gaussiano definido anteriormente. As 

imagens exibidas após a aplicação do Filtro Gaussiano, tanto pelo método canny como 

pelo curved, podem ser vistas na Figura 4.10. Para evitar redundâncias, serão 

demonstrados apenas os efeitos gerados sobre a imagem referente ao olho direito. 
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Figura 4.10 Imagens resultantes do processo de filtragem por meio do filtro Gaussiano. Resultados obtidos 
através do método canny (a) e por meio do método curved (b). 

 De acordo com o diagrama da Figura 4.1, na próxima etapa são feitos os cálculos 

dos vetores gradientes por meio do comando gradient.  Essa função retorna a derivada 

da matriz que representa a imagem na direção horizontal e na vertical. Caso a escala da 

imagem seja menor ou igual ao valor unitário, calcula-se o gradiente por meio da técnica 

desenvolvida por (FARID e SIMONCELLI, 2004). Em seguida, esses vetores encontrados 

são utilizados no cálculo do nível de curvatura dado pela Equação 3.8 e a ele é atribuído 

a variável curved. As imagens resultantes podem ser vistas na Figura 4.11. Elas 

representam os valores absolutos dos níveis de curvatura encontrados através dos 

valores de gradiente anteriormente calculados. 
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Figura 4.11 Imagens resultantes do cálculo de nível de curvatura. Resultado obtido através do método 
canny (a) e por meio do método curved (b). 

 
Ainda no processo de aplicação do algoritmo, inicia-se o cálculo dos vetores 

deslocamento. Para isso, é criada uma estrutura de repetição que preenche cada posição 

do vetor com seu respectivo valor obtido pela Equação 3.8.  

Em seguida, é criada uma matriz de pesos. Cada elemento dessa matriz tem a ele 

atribuído o valor correspondente àquela posição de nível de curvatura obtido através da 

Equação 3.9. Caso esteja-se utilizando o método canny, não são atribuídos pesos 

distintos e a matriz é toda unitária.  

Cria-se por fim a matriz acumuladora com dimensões iguais a da imagem 

trabalhada. Ela é preenchida de forma cumulativa com os votos fornecidos por cada 

vetor deslocamento graças a soma ponto a ponto desses vetores com seus respectivos 

pesos definidos pela matriz de pesos. Os vetores resultantes são então exibidos em 

pontos igualmente espaçados no plano xy. A matriz acumuladora é filtrada pelo filtro 

Gaussiano e o resultado obtido por ser visto na Figura 4.12: 
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Figura 4.12 Acumulador antes (a) e após (b) a filtragem com o filtro gaussiano pelo método canny e antes 
(c) e após (d) a filtragem com o filtro gaussiano pelo método curved. 

 

Essa matriz é analisada ponto a ponto por meio do comando find juntamente com 

a função max. Estes comandos do MATLAB juntos percorrem a matriz e identificam o 

elemento de maior valor, ou seja, o pixel de maior intensidade luminosa retornando seus 

índices. Após essa identificação, a imagem é alterada de forma que todos os seus pixels 

sejam submetidos ao nível nulo de intensidade, exceto aquele identificado 

anteriormente. Isto é, o pixel de maior intensidade tem seu nível de cinza mantido 

enquanto todos os outros são igualados a zero ficando então pretos. Dessa forma, o pixel 

encontrado é facilmente detectado na imagem como pode ser visto na Figura 4.13: 



 

56 
 

 

Figura 4.13 Pixel de maior nível de intensidade destacado 

Cria-se então a matriz radiusmap que computa os votos dados pelos vetores 

deslocamento para a determinação do centro do olho. Destaca-se então a região da 

imagem na qual o ponto identificado na Figura 4.13 está inserido. A imagem resultante 

pode ser vista na Figura 4.14. 

 

Figura 4.14 Região do centro do olho encontrada pelos métodos canny (a) e curved (b). 

Por fim, para melhor visualiza os resultados obtidos, as coordenadas encontradas 

dos dois olhos são plotadas sobre a imagem original como pode ser visto na Figura 4.15.  
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Figura 4.15 Coordenadas do centro do olho encontradas plotadas sobre a imagem original. 

4.2. Avaliação do desempenho do eyepoint 

O código em questão trata-se de uma função que possui sete parâmetros de 

entrada. Cada parâmetro atua sobre determinada parte do código alterando os 

resultados.  

O filtro Gaussiano requer como parâmetros de entrada um valor de desvio padrão 

𝜎 e a dimensão da máscara a ser criada. O valor de  𝜎 atua no nível de suavização da 

imagem e como pode ser visto na Figura 4.16, à medida que 𝜎 aumenta, menor é a 

nitidez da imagem, prejudicando o processo de detecção. 

 

Figura 4.16 Efeito do Filtro Gaussiano na imagem original com desvio padrão igual a  0.3 (a) e 9 (b).  

Isso ocorre porque o valor do desvio padrão está ligado à quantidade de pixels 

que serão alterados pelo filtro, ou seja, quanto maior o desvio padrão maior será a 

quantidade de posições na matriz com pesos diferentes de zero fazendo com que a 
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interferência dos pixels vizinhos no tratamento da imagem seja maior. Esta relação pode 

ser comprovada pela Figura 4.17. 
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Figura 4.17 Evolução da matriz do Filtro Gaussiano à medida que o valor do desvio padrão aumenta 

O tamanho do filtro é outro padrão de entrada e é dado pela variável kernelsize. O 

tamanho do filtro define as dimensões da matriz do filtro, definida como matriz h. As 

dimensões dessa matriz são determinadas de acordo com a seguinte condição: 

ℎ = (4 ∗ 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙𝑠𝑖𝑧𝑒 − 3 , 4 ∗ 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙𝑠𝑖𝑧𝑒 − 3) 

Portanto, quanto maior esse valor, maior o custo de processamento ainda que 

para valores superiores a dois seus efeitos sejam irrelevantes. Valores abaixo de dois 

escurecem a imagem como pode ser visto na Figura 4.18. 



 

59 
 

 

Figura 4.18 Efeito da redução do kernelsize para valor inferior a dois (b) sobre a imagem original (a). 

 O valor padrão da escala da imagem é unitário mas pode ser alterado já que é um 

parâmetro de entrada. Esta variável atua no tamanho dos pixels fazendo com que 

valores muito baixos para a escala deformam a imagem impedindo que a detecção 

ocorra corretamente como pode ser visto na Figura 4.19. Valores superiores a 10 

tornam o processamento inviável além de não interferir no resultado final. O efeito do 

aumento da escala pode ser visto na Figura 4.20. Percebe-se que quanto maior a escala 

mais nítida é a imagem. 

 

 

Figura 4.19 Imagem original (a) e o efeito da redução da escala (b). O valor utilizado é de 0,05. 
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Figura 4.20 Efeito do aumento da escala na imagem original. Valor de estala unitário na (a) e 

escala igual 15 (b). 

A última análise feita refere-se ao tamanho dos vetores deslocamento. Os 

parâmetros de entrada permitem configurar um valor máximo e mínimo de magnitude 

dos vetores estimados a partir do método de votação. Vetores que apresentam 

magnitude inferior que o valor mínimo ou superior ao valor máximo não são 

considerados no processo de votação do centro. Na  

Figura 4.21 é possível visualizar a diferença no tamanho dos vetores quando são 

estipulados valores diferentes das entradas minrad e maxrad. 

 

Figura 4.21 Imagem resultante dos vetores deslocamento com diferentes níveis de zoom. Com 

minrad = 4 e maxrad = 10 imagens (a) e (b); Com minrad = 40 e maxrad = 50 imagens (c) e (d). 
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A variável thresh interfere na detecção realizada pelo método canny. Seu valor 

especifica limiares de sensibilidade e é dado por um vetor de dois elementos, em que o 

primeiro elemento é o limiar inferior, e o segundo elemento é o limiar superior. Caso 

seja especificado um valor escalar, este valor é usado como limiar superior e o limiar 

inferior é dado por 40% do valor fornecido. Valores muito baixos para essa variável 

prejudicam a detecção já que a seleção das regiões de borda se torna imprecisa, como 

pode ser visto na Figura 4.22:  

 

Figura 4.22 Detecção de bordas a partir do comando edge. Valores de limiar muito baixo (thresh = 0,01) 
aumentam a sensibilidade para a detecção de bordas, tornando-a ineficaz.  

O teste realizado com valores maiores para essa variável demonstraram que seu 

aumento não prejudicou a detecção. A insensibilidade do detector de bordas causada 

por esse aumento não foi suficiente para impedir que o centro do olho fosse localizado 

corretamente. 

4.3. Resultados  

Após o estudo do programa apresentado, este foi trabalhado de forma a ser 

aplicado como função no algoritmo principal que tem como objetivo fazer a aquisição da 
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imagem dos olhos; aprimorá-la através de técnicas de processamento digital e fazer a 

detecção ocular. Visando sustentar o desenvolvimento de futuros trabalhos da área, as 

respostas obtidas foram avaliadas e organizadas de forma a criar um padrão de 

respostas para determinada direção do olhar.   

Primeiramente, ao algoritmo foi acrescentada a função que faz a captura de 

imagem por meio de câmera. Para isso, utilizou-se a função videoinput que cria um 

objeto de entrada no formato de vídeo. Para fazer a aquisição da imagem utilizou-se a 

função getsnapshot que faz a aquisição instantânea de um quadro da entrada de vídeo. A 

imagem obtida é então salva e utilizada como imagem de entrada para o algoritmo 

eyepoint. O código foi alterado para que a seleção da região dos olhos fosse obtida 

automaticamente.  

Um fator primordial para que as respostas sejam avaliadas e interpretadas 

corretamente é a relação entre a posição da cabeça do usuário e da câmera. Essa relação 

deve se manter fixa para que se possa determinar uma referência. Nos testes feitos, 

definiu-se uma posição padrão entre a cabeça do usuário e a tela na qual está acoplada a 

câmera.  

4.3.1. Detecção monocular 

Para que se atingisse o objetivo de diferenciar e interpretar se o olhar está 

direcionado para a esquerda ou para a direita, supôs-se que essa diferença de posição 

seria mais facilmente detectada caso a análise e a comparação fosse feita apenas para 

um olho. Como nesse caso é permitido que a fonte de aquisição da imagem fique mais 

próxima do olho, a diferença entre as respostas obtidas de um olho direcionado para 

frente, para a esquerda ou para direita se torna mais facilmente identificável. A partir da  

Figura 4.23 e da Tabela 1 é possível perceber que o olho voltado para a esquerda ou para 

direita, apresenta respostas de posição diferentes quando comparadas com as respostas 

obtidas quando o olho se direciona para frente. Foi encontrada uma distancia mínima 

entre diferentes posições de 132,26. 
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Figura 4.23 Respostas obtidas a partir da análise de apenas um olho voltado para diferentes direções. Olho 
voltado para a esquerda (a) e (b); Olho voltado para frente (c) e (d); Olho voltado para a direita (e) e (f); 

Direção do Olhar Valor Máximo Valor Mínimo Média 

Esquerda 474,51 459,51 467,01 

Frente 628,55 606,77 617,66 

Direita 876,87 840,65 858,76 

Tabela 1 Resultados obtidos a partir da detecção realizada em um único olho                                           

4.3.1. Detecção a partir dos dois olhos 

Com a comprovação de que os olhos voltados para diferentes direções 

apresentam respostas distintas, foram feitos testes avaliando como o programa se 

comporta na detecção dos dois olhos. A partir dos métodos canny e curved, percebeu-se 
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que, mantendo uma referência fixa entre a cabeça do usuário e a câmera, as repostas 

fornecidas quando os olhos estão voltado para direções diferentes apresentam um certo 

padrão de posição. A partir do método curved, com os olhos voltados para frente, para a 

esquerda e para a direita, foram realizados trinta experimentos obtendo-se dados com 

eficiência de detecção 98,21%. Analisando as repostas obtidas, percebeu-se claramente 

uma aglomeração de pontos em três regiões distintas, como pode ser visto nas Figura 

4.24 e Figura 4.25. Os pontos verdes, vermelhos e azuis se referem, respectivamente, as 

respostas obtidas para olhares voltados para a esquerda, frente e direita. 

 

Figura 4.24 Respostas fornecidas pelo movimento do olho esquerdo obtidas pelo método curved 

 

Figura 4.25 Respostas fornecidas pelo movimento do olho  direito obtidas pelo método curved 
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A partir do método canny, foram obtidos dados com precisão de detecção 

89,28%. A partir das Figura 4.26 e Figura 4.27, é possível avaliar o método. Percebe-se 

que não foi possível determinar uma distância mínima entre as respostas obtidas para 

diferentes direções já que em alguns casos, as respostas se misturaram. Quanto maior 

essa distância, mais facilmente interpretadas podem ser as respostas, relacionado-as 

com a real direção para a qual os olhos estão voltados no momento do teste. Com isso, as 

respostas obtidas pelo método canny se mostraram insatisfatórias para a aplicação que 

se destina. 

 

Figura 4.26 Respostas fornecidas pelo movimento do olho esquerdo obtidas pelo método canny 

 

Figura 4.27 Respostas fornecidas pelo movimento do olho  direito obtidas pelo método canny 
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A partir das Tabela 2 e Tabela 3, é possível interpretar os gráficos das Figura 4.24, 

Figura 4.25, Figura 4.26 e Figura 4.27 de maneira quantitativa. Pelo método curved, há 

um intervalo mínimo de 0,038 entre as repostas obtidas quando os olhos são voltados 

para direções diferentes, ou seja, em relação a imagem como todo, a região que separa e 

caracteriza olhares em direções distintas corresponde a 21,6% da região total que 

delimita a imagem. Já pelo método canny, essa distância não pode ser calculada já que 

respostas obtidas para direções diferentes não se diferenciaram suficientemente. 

  Olho Esquerdo Olho Direito 

Direção 
do Olhar 

Valor 
Máximo 

Valor 
Mínimo 

Média 
Valor 

Máximo 
Valor 

Mínimo 
Média 

Esquerda 2.6170 2.5990 2.6058 3.6015 3.5855 3.5928 

Frente 2.5630 2.4920 2.5346 3.5475 3.4805   3.5326 

Direita 2.4540 2.4410 2.4477 3.4675 3.4225 3.4351 

Tabela 2 Resultados obtidos pelo método curved 

  Olho Esquerdo Olho Direito 

Direção 
do Olhar 

Valor 
Máximo 

Valor 
Mínimo 

Média 
Valor 

Máximo 
Valor 

Mínimo 
Média 

Esquerda 2,608 2,539 2,5856 3,6025 3,5535 3,5886 

Frente 2,567 2,425 2,5264 3,5495 3,4865 3,5302 

Direita 2,472 2,467 3,1048 3,4625 3,0760 4,0578 

Tabela 3 Resultados obtidos pelo método canny 

4.3.2. Parâmetros escolhidos 

Os parâmetros de entrada foram definidos com base nas respostas obtidas de 

forma a escolher as faixas que melhor atendiam na detecção do olho. O valor de 𝜎 

interfere diretamente na qualidade da imagem e, consequentemente, na detecção. 

Valores inferiores a 0,8 prejudicaram a detecção que não ocorreu corretamente. Já 

valores muito superiores a unidade não atrapalharam a detecção, entretanto 

comprometem o desempenho do programa devido ao aumento do custo computacional. 

Sendo assim, valores próximos a unidade se mostram mais satisfatórios.  

O tamanho do filtro, outro parâmetro de entrada, não apresentou relevância nos 

resultados no que se refere a detecção propriamente dita. Foram avaliados resultados 
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com diversos valores de kernelsize e, exceto para valores inferiores a 2, a detecção 

ocorreu satisfatoriamente. Entretanto, valores elevados para esse parâmetro exigem um 

custo computacional alto, o que inviabiliza certos valores. Dessa forma, concluiu-se que 

um filtro com kernelsize igual a dois é suficiente.  

O valor da escala padrão, que é unitário, se mostrou satisfatório para as imagens 

obtidas a partir de um olho individualmente, mas não foi suficiente para a detecção nas 

imagens obtidas do rosto todo . Valores inferiores a 0,6 de escala inviabilizam a detecção 

nos dois casos enquanto valores superiores melhoram a resposta embora comprometa o 

desempenho do programa. Os testes foram feitos com escala igual a 5 sendo este um 

valor que equilibra bem a precisão da resposta e o custo computacional. 

O valor de limiar é crucial para que a detecção ocorra corretamente e, quanto 

maior é esse valor, maior é a eficiente do método. Entretanto, valores superiores a 0,6 

para essa variável tornaram o programa ineficiente, inviabilizando sua utilização. 

Valores inferiores a 0,6 tornam a sensibilidade para detecção de borda excessiva 

resultado em eficiências inferiores a 70%. Sendo assim, na Tabela 4 pode-se verificar um 

resumo dos valores  ideais encontradas paras os parâmetros de entrada. 

Parâmetro Método curved Método canny 

Kernel gaussiano 2 2 

Desvio padrão 0,7 0,7 

Amplitude mínima do vetor 
deslocamento 

4 4 

Amplitude máxima do 
vetor deslocamento 

50 50 

Escala 5 5 

Limiar do operador canny - 0,6 

Tabela 4 Valores ideais encontrados para os parâmetros de entrada do programa 

4.4. Considerações finais 

Neste Capítulo, foram apresentadas as etapas do processo de detecção ocular 

implementado em ambiente MATLAB por meio da função eyepoint (Accurate Eye center 

location, 2011). A função foi dividida em blocos e, a partir desses, foi detalhadamente 

explicada com base na descrição vista na Seção 3.4.2 na qual o método desenvolvido por 
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(VALENTI e GEVERS, 2008) foi apresentado. Pode-se perceber a aplicação das equações 

que descrevem o método de localização ocular por análise de curvatura de isophotes ao 

longo do desenvolvimento do programa bem como a construção e aplicação do filtro 

espacial de suavização escolhido para tratar a imagem. A viabilidade do programa foi 

constatada por meio dos gráficos das Figura 4.24 e Figura 4.25 nas quais é possível 

visualizar de forma clara que o programa apresenta respostas facilmente distinguíveis 

nos casos em que o olhar é voltado para direções diferentes ao mesmo tempo em que 

responde de maneira semelhante quando o olhar se volta para as mesmas direções.  

Além disso, os parâmetros de entrada do programa foram avaliados e a partir das 

análises feitas foram escolhidos valores ideais para condições determinadas de 

iluminação, distancia da câmera e qualidade desta. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

Neste trabalho foram apresentados e definidos conceitos essenciais que 

permeiam e possibilitam o desenvolvimento de um software capaz de realizar interface 

entre o homem e o computador por meio do movimento dos olhos. O Sistema Visual 

Humano foi descrito; seus componentes e suas funções foram apresentados e pode-se 

contemplar de forma geral o processo de formação de imagens pelo olho humano. As 

técnicas de processamento digital de imagens que se mostram aplicáveis à detecção de 

regiões de interesse numa imagem foram exploradas.  

Foram apresentados métodos para a detecção e rastreamento ocular como os 

propostos por (S. ASTERIADIS, 2006) e (TURKAN M, 2007). Esses métodos foram 

classificados entre aqueles que apresentam aproximação por características e por 

modelos. As técnicas que apresentaram abordagem por características se mostraram 

mais viáveis para o desenvolvimento do software em MATLAB. O reflexo que se forma 

naturalmente no olho chamado glint foi o atributo escolhido como referência para 

localização ocular. Para tanto, este atributo foi evidenciado com base nas técnicas de 

realce do MATLAB. 

A técnica proposta por (VALENTI e GEVERS, 2008) foi reproduzida e aplicada 

como meio de determinar com precisão a localização da pupila em relação ao rosto do 

usuário e assim, poder-se estimar a localização do ponto ao qual o olhar do usuário está 

direcionado. Este ponto é referenciado a um plano x, y de forma a permitir a ser 

comparado com outros pontos do mesmo plano.  Esse método implementado em 

MATLAB em (Accurate Eye center location, 2011) atendeu as expectativas de realizar a 

detecção dos olhos a partir de uma imagem e, apesar de suas limitações, se mostrou 

versátil em relação as condições de execução devido a acessibilidade de parâmetros 

decisivos na qualidade da detecção.  

As limitações apresentadas pelo sistema foram: 
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 As condições de iluminação tem grande influência na precisão da resposta 

já que o atributo de detecção está relacionado com o reflexo que a luz gera 

no olho humano. Dessa forma, ambientes mal iluminados não são capazes 

de gerar um reflexo de destaque suficiente na imagem. Essa restrição foi 

contornada nos testes por meio de uma fonte de luz externa focada nos 

olhos de forma que o surgimento do glint fosse aceitável. 

 O programa retorna as coordenadas referentes a localização encontrada 

mas para efeito de comparação de respostas, o sistema de referência do 

plano XY não é suficiente. Foi necessário criar uma estratégia para que as 

repostas obtidas pudessem ser comparadas a partir de um mesmo ponto 

fixo do rosto. Para isso, determinou-se uma posição fixa entre o rosto do 

usuário e a câmera. Dessa forma, ao se comparar uma imagem na qual o 

olho está voltado para a direita com outra na qual o olho se direciona para 

a esquerda por exemplo, a única diferença entre uma imagem e a outra é 

aquela resultante do movimento dos olhos.  

 Outra limitação do sistema foi a câmera utilizada. Por ser uma webcam de 

1,3 megapixel, ela não fornece uma boa resolução o que dificulta a geração 

de nítidas o suficiente para a detecção. 

Todas essas limitações interferem na eficiência do sistema. Numa sequencia de 

30 testes, com as mesmas condições de iluminação, foi encontrada uma eficiência de 

98,21% com o método curved e de 89,28% com o método canny. Esses resultados foram 

obtidos a partir de testes realizados com os parâmetros de entrada configurados com 

seus valores ideais encontrados para a condição de luz na qual os testes foram feitos 

conforme pode ser visto na Tabela 4. 

Para a aplicação de interesse do programa, o método curved se mostrou mais 

satisfatório. Sua eficiência superior demonstrou uma maior robustez no que se refere, 

principalmente, às condições de iluminação. O método canny, mesmo sendo executado 

com seus valores ideais, apresentou precisão insuficiente para a distinção das respostas 

fornecidas quando o olhar se voltava para direções diversas. 
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5.1. Trabalhos futuros 

Como propostas de trabalhos futuros, pode-se apontar: 

 Aprimoramento do programa, viabilizando a classificação e, 

posteriormente, a interpretação das repostas tornando o sistema fechado; 

 Ampliar as possibilidades de leitura da direção do olhar, não se limitando 

as três aqui abordadas, esquerda, frente e direita mas também para cima, 

para baixo e nas diagonais. 

 Aprimoramento do código buscando um aumento da eficiência 

computacional sendo que essa melhoria é inerente a redução da 

necessidade de testes específicos para compreensão do programa;  

 Desenvolvimento de software capaz de fazer a interface homem-máquina 

por meio das coordenadas fornecidas pelo programa estudado; 

 Construção de um dispositivo com software embarcado com uma câmera 

acoplada de modo a tornar mais prático o processo de localização dos 

olhos; 

 Aplicação efetiva do dispositivo sendo ele voltado para pessoas com 

deficiências que reduzem a capacidade motora como a esclerose múltipla. 
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Apêndice A  

Código editado: eyepoint 

A seguir, o programa trabalhado obtido em (Accurate Eye center location, 2011) 

acrescido de comentários que dividem o programa em blocos de forma a facilitar a 

compreensão do código. 

A-1 Eyepoint 

function [ro,c] = eyepoint(input,kernelsize,sigma,minrad,maxrad,varargin) 

 
%%%%%%%% ARGUMENTOS DE ENTRADA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
% input = diretório da imagem. 
% kernelsize = tamanho do filtro gaussiano usado na suavização da imagem. 
% sigma = Desvio padrão do filtro gaussiano. 
% minrad = valor mínimo de magnitude do vetor deslocamento estimado usando 

o método de votação escolhido. Valores inferiores a este não serão 

computados na votação. 
% maxrad = valor máximo de magnitude do vetor deslocamento estimado usando 

o método de votação escolhido. Valores superiores a este não serão 

computados na votação. 

% varargin: 

% [1] thresh (Não é requerido quando se está usando o método curved mas sim 

quando se usa o canny) valor de limiar querido pelo operado canny da função 

edge. Seu valor padrão é 0.37. 
% [2] scale(opcional) Especifica a escala usada. Seu valor padrão é 1. 
% [3] method(opcional)= Método a ser usado para determinar o centro. Pode 

ser definido pelas strings 'canny' ou 'curved' sendo 'curved' o padrão. 

   
%%%%%%%% ARGUMENTOS DE SAÍDA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
% r = coordenada y do centro estimado. 
% c = coordenada x do centro estimado. 

   
%%%%%%%% EXEMPLO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
% eyepoint('C:\Singh\Data\faces\BioID\ftp.uni-erlangen.de\pub\facedb\BioID_ 
% 1152.png',8,3,4,30,0.37,'canny'); 
% eyepoint('C:\Singh\Data\faces\BioID\ftp.uni-erlangen.de\pub\facesdb\BioID 
% _1152.png',8,5,4,30); 
%eyepoint('C:\highres\008\008_01.jpg',8,1,4,50,0.5) 
%eyepoint('C:\highres\032\032_01.jpg',8,1,5,50,0.43,'canny') 
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%%%%%%%% VALIDAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE ENTRADA  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Atribui as posições 1 e 2 do vetor "strarray" com as strings 'curved' e 
% 'canny' ou seja, strarray = ['curved' 'canny'] 

% nargchk = retorna mensagem de erro caso a quantidade de argumentos de  

% entrada da função não esteja entre os limites 5 e 8.  
strarray{1}='curved'; 
strarray{2}='canny'; 
error(nargchk(5,8,nargin)); 

% Checa se a função recebeu a quantidade certa de parâmetros de entrada e, 

a partir dessa quantidade atribui esses parametros a suas respectivas 

variáveis. 
% se o número de argumentos for igual a 8: 

% nargin = retorna a quantidade de argumentos de entrada de uma função 
if(nargin==8) 

% Atribui às variáveis "method", "thresh" e "scale" os seus respectivos 
% valores dados pelos parâmetros de entrada 
% Compara a string de entrada (posição 3 do argumento de entrada varargin) 

com as strings 'canny' e 'curved' do vetor de string 'strarray', retornando 

a string em comum entre elas. 
method=validatestring(varargin{3},strarray); 
thresh=varargin{1}(:); 
scale=varargin{2}(:); 
end 

% Se a quantidade de entradas for igual a 7: 

% verifica se a posição 2 do vetor de entrada varagin é uma string,  

% retornando 1 caso positivo 
if(nargin==7) 
if(ischar(varargin{2}(:)))  
% Compara a string de entrada (posição 2 do argumento de entrada varargin) 

% com as strings 'canny' e 'curved' do vetor de string 'strarray',  

% retornando a string em comum entre elas 

method=validatestring(varargin{2},strarray);  

% atribui 'canny' ou 'curved' à variável "method" 
% Se o method escolhido for 'curved':     
if(strmatch(method,'curved','exact')) 
% atribui scale ao valor da posição 1 do vetor de entrada varargin 
scale=varargin{1}(:); 
% Se o method escolhido for 'canny':    
else  
% atribui thresh ao valor da posição 1 do vetor de entrada varargin 
thresh=varargin{1}(:); 
scale=1; 
end 
% Se a posição 2 do vetor de entrada varagin não é uma string: 
else 
method='curved'; 
thresh=varargin{1}(:); 
scale=varargin{2}(:); 
end 
end 
% Se a quantidade de entradas for igual a 7: 
if(nargin==6) 
% Verifica se a posição 1 do vetor de entrada varagin é uma string 
% retornando 1 caso positivo 
if(ischar(varargin{1}(:))) 
% Atribui a 'method' a string presente na posição 1 do vetor de 
% entrada que seja igual a um dos parâmetros do vetor strarray: 
% 'canny' ou 'curved' 
method=validatestring(varargin{1},strarray); 
% Se o método escolhido for 'curved': 
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if(strmatch(method,'curved','exact')) 
scale=1; 
% Se o método escolhido não for 'curved' atribui ao 'thresh' e aos 'scale' 

% seus valores padrão 
else 
thresh=0.37; 
scale=1; 
end 
% Se a posição um de varagin não é uma string, então o método escolhido 
% por default é 'curved' 
else 
method='curved'; 
scale=varargin{1}(:); 
end 
end 

  
%%%%%%%% LEITURA DA IMAGEM (IMPUT) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%I=imagem 
I=imread(input); 
% iptsetpref = Define as preferências do toolbox de processamento de 

imagens  
% useIPPL = Controla se algumas funções do toolbox utilizam otimização de 

hardware. False: Desativa otimização de hardware. 
iptsetpref('useIPPL',false); 
scale 
% Se o parâmetro scale é diferente de 1: 
if(scale~=1) 
% Retorna uma imagem que é 'scale' vezes o tamanho do que 'I' que pode ser 

uma imagem em escala de cinza, RGB ou binária. 
% lanczos3 = método de interpolação que utiliza o filtro Lanczos-3 
I=imresize(I,scale,'lanczos3');  
end 
% Se a imagem é rgb então convertê-la em tons de cinza 

% size = retona o tamanho do vetor da 3a dimensão 
if(size(I,3)==3)  

I=rgb2gray(I); 
end 
% imagesc = coloca os dados em escala e mostra como imagem;  
% impixelinfo = cria uma ferramenta de informação de pixels na figura atual 

% colormap = matriz de x linhas e 3 colunas nas quais a primeira representa 
% a intensidade de luz vermelha, a segunda de luz verde e a terceira azul 
imagesc(I),title('Original Image'),impixelinfo,colormap('gray'); 
hold on; 
% stretchlim = encontra limites para contrastar uma imagem 
% imadjust =  mapeia os valores de intensidade na imagem I para novos  

% valores em K. stretchlim(I) e [] são os limites de valores a serem  

% mapeados sendo que: [] = [1 0] 
% K = imagem{1} 
K=imadjust(I,stretchlim(I),[]);  
% imcrop = Ferramenta interativa de corte  
% retorna o retângulo de corte, além da imagem cortada. 

% J = imagem cortada 
% rect = retângulo de corte 
[J,rect]=imcrop(K,[320 336 625 215]);  
figure(1) 
image(J) 
hold off; 
m=[rect(1) rect(1)+rect(3)]; 
n=[rect(2) rect(2)+rect(4)]; 
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% Mostrar a imagem recortada 
% figure = cria uma janela para imagem 
% imagesc = coloca os dados em escala e mostra como imagem;  
figure,imagesc(J,'XData',m,'YData',n),title('Original Cropped 

Image'),impixelinfo,colormap('gray'); 

 
%%%%%%%% FILTRO GAUSSIANO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Obtem o kernel para suavizar a imagem utilizando os argumentos de entrada 

% sz = "tamanho" do filtro  
sz=2*kernelsize-1; 
% h = matriz (2*sz-1) x (2*sz-1) 
h=zeros(2*sz-1,2*sz-1); 
% Filtro Gaussiano 
% for = percorre as colunas da matriz sz x sz 
for y=-(sz-1):1:(sz-1)  
% for = percorre as linhas da matriz sz x sz 
for x=-(sz-1):1:(sz-1) 

% preenche a matriz h(a,b) 
a=x+sz; 
b=y+sz; 
% Filtro Gaussiano 
h(b,a)=exp(-((x*x) + (y*y))/(2*sigma*sigma))/(2*pi*sigma*sigma); 
end 
end 
% suaviza a imagem usando a função imfilter e o kernel obtido acima 
% Caso o método 'canny' tenha sido escolhido: 
if(strmatch(method,'canny','exact')) 
% imfilter(J,H,OPTION1,OPTION2,...) = filtra o vetor multidimensional J com 

o filtro multidimensional h.  
% 'replicate' =  Valores da matriz de entrada fora dos limites da matriz 

são assumidos como iguais aos valores da matriz de fronteira mais próxima. 

% 'conv' = Faz a filtragem multidimensional usando convolução.    
J=imfilter(J,h,'replicate','conv');  
% edge = Encontra bordas de intensidade na imagem 
% edge(I,'canny',THRESH,SIGMA) especifica o método Canny, usando SIGMA como 

o desvio padrão do filtro gaussiano. Seu valor padrão é raiz de 2; o 

tamanho do filtro é escolhido automaticamente com base no valor de sigma. 
J=edge(J,'canny',thresh,sigma);  
end 
% Converte o tipo da imagem de dados para dobble. Divide a imagem cortada 

em duas partes sendo uma para cada olho. São guardadas na variável cel 

% size(J) = retorna o número de linhas e colunas de J 
% size(J,1) = retorna o número de linhas de J (posição 1) 
% size(J,2) = retorna o número de colunas de J (posição 2) 
cel{1}=J(1:1:size(J,1),1:1:round(0.50*size(J,2))); 
cel{2}=J(1:1:size(J,1),round(0.50*size(J,2)):1:size(J,2)); 
ro=zeros(2); 
c=zeros(2); 
% para cada olho aplica-se o algoritmo baseado no método especificado. 
for gagan=1:1:2 
%im2double = converte imagem em double 
cel{gagan}=im2double(cel{gagan}); 
% Suaviza a imgem. 
% h = filtro gaussiano 
cel{gagan}=imfilter(cel{gagan},h,'replicate','conv'); 
% Exibe a imagem obtida após a suavização 

figure,imagesc(cel{gagan},'XData',m,'YData',n),title('Image after Blurring 

with Gaussian'),impixelinfo,colormap('gray'); 
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%%%%%%%% CÁLCULO DO GRADIENTE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Calcula o gradiente usando o "7-tap Coefficients" desenvolvido por Farid 

e Simoncelli em seu artigo Differentiation of Discrete Multi-Dimensional 
Signals" se a escala for menor ou igual a 1. Caso contrário, computa-se 

usando o método de gradiente do MATLAB. 

if(scale<=1) 
p = [ 0.004711  0.069321  0.245410  0.361117  0.245410  0.069321  

0.004711]; 
d1 = [ 0.018708  0.125376  0.193091  0.000000 -0.193091 -0.125376 -

0.018708]; 
d2 = [ 0.055336  0.137778 -0.056554 -0.273118 -0.056554  0.137778  

0.055336]; 
FX=conv2(p,d1,cel{gagan},'same'); 
FY=conv2(d1,p,cel{gagan},'same'); 
FXX=conv2(p,d2,cel{gagan},'same'); 
FYY=conv2(d2,p,cel{gagan},'same'); 
FXY=conv2(d1,p,FX,'same'); 
else 
[FX,FY]=gradient(cel{gagan}); 
[FXX,FXY]=gradient(FX); 
[FYX,FYY]=gradient(FY); 
end 

 

%%%%%%%% CALCULO DO NÍVEL DE CURVATURA sqrt(Lxx2+2Lxy2+Lyy2) %%%%%%%%%%%%%% 

  
curved=sqrt(im2double(FXX.^2 + 2*FXY.^2 + FYY.^2)); 
% Exibe a curvatura 
% abs = valor absoluto  
figure,imagesc(abs(curved),'XData',m,'YData',n),title('Curvedness'),impixel

info,colormap('gray'); 
% Calculo dos vetores deslocamento 
% Eq. 2.2.5 
G1=FX.^2 + FY.^2; 
% Eq. 3.7 
G2=((FY.^2).*FXX) - (2*(FX.*FXY).*FY) + ((FX.^2).*FYY); 
G2=round(G1./G2); 
G2=-1*G2; 
% Limpa as variáveis redundantes para liberar espaço 

clear FXX; 
clear FXY; 
clear FYY; 
G4=G2.*FX; 
G5=G2.*FY; 
G1=G1.^(1.5); 
G8=round(G2./G1); 
G8=-1*G8; 
clear FX; 
clear FY; 
D_vector=zeros(size(cel{gagan},1),size(cel{gagan},2),2); 
% Preenche a matriz do vetor deslocamento 
for y=1:1:size(cel{gagan},1) 
for x=1:1:size(cel{gagan},2) 
D_vector(y,x,1)=G4(y,x); 
D_vector(y,x,2)=G5(y,x); 
end 
end 
D_vector=round(D_vector); 
% Cálculo do módulo do vetor deslocamento 
Mag_D_vector=sqrt(D_vector(:,:,1).^2 + D_vector(:,:,1).^2); 
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%%%%%%%% MATRIZ DE PESOS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 

% Cria a matriz de pesos. Utiliza a curvatura como esquema de votação se o 

método curved for escolhido. Caso contrário, utiliza-se 1 para o canny. 

canny. 
weight=zeros(size(cel{gagan},1),size(cel{gagan},2)); 
% Preenche a matriz de pesos 
for y=1:1:size(cel{gagan},1) 
for x=1:1:size(cel{gagan},2) 
% Matriz de peso pelo metodo Canny 
if(strmatch(method,'canny','exact')) 
weight(y,x)=1; 
else 
% Matriz de peso pelo metodo Curved 
weight(y,x)=abs(curved(y,x)); 
end 
end 
end 
 

%%%%%%%% ACUMULADOR %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
% Cria o acumulador que irá armazenar o resultado 
mapped=zeros(size(cel{gagan},1),size(cel{gagan},2)); 
Used_D_Vector=zeros(size(cel{gagan},1),size(cel{gagan},2),2); 
for y=1:1:size(cel{gagan},1) 
for x=1:1:size(cel{gagan},2) 
if((D_vector(y,x,1)~=0) || (D_vector(y,x,2)~=0)) 
if((x+D_vector(y,x,1)>0) &&  (y+D_vector(y,x,2)>0)) 
if((x+D_vector(y,x,1)<=size(cel{gagan},2)) &&  

(y+D_vector(y,x,2)<=size(cel{gagan},1)) && (G8(y,x)<0)) 
if((Mag_D_vector(y,x)>=minrad)&&(Mag_D_vector(y,x)<=maxrad)) 
% Usam apenas os vetores de deslocamento que estão dentro do intervalo  

% especificado 

Used_D_Vector(y,x,1)=D_vector(y,x,1); 
Used_D_Vector(y,x,2)=D_vector(y,x,2);   
mapped(y+D_vector(y,x,2),x+D_vector(y,x,1))=mapped(y+D_vector(y,x,2),x+D_ve

ctor(y,x,1)) + weight(y,x); 
end 
end 
end 
end 
end 
end 
% traçar os vetores deslocamento usados 

% quiver(U,V) plota os vetores deslocamento em pontos equidistantes do 

plano xy 
quiver(Used_D_Vector(:,:,1),Used_D_Vector(:,:,2),0),title('Displacement 

Vector'); 
% Suaviza o acumulador 

mapped=imfilter(mapped,h,'replicate','conv'); 
% Plota a imagem após a suavização 
figure,imagesc(mapped,'XData',m,'YData',n),title('Mapped Image after 

Blurring with Gaussian'),impixelinfo,colormap('gray'); 
% Encontra o valor máximo de mapped definido como o centro 
[ro(gagan),c(gagan)]=find(mapped==max(mapped(:))); 
% Define que o resto da imagem (pixels diferentes do  
% pixels máximo da variável "mapped") serão pretos (igual a zero) 
mapped(mapped<max(mapped(:)))=90; 
% Plota o resultado 
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figure,imagesc(mapped,'XData',m,'YData',n),title('Result'),impixelinfo,colo

rmap('gray'); 
% Projeto de volta para ver quem votou a favor do centro 

radiusmap{gagan}=zeros(size(cel{gagan},1),size(cel{gagan},2)); 
for y=1:1:size(cel{gagan},1) 
for x=1:1:size(cel{gagan},2) 
if(((ro(gagan)-

2)<=(y+Used_D_Vector(y,x,2)))&&((ro(gagan)+2)>=(y+Used_D_Vector(y,x,2))) && 

((c(gagan)-

2)<=(x+Used_D_Vector(y,x,1)))&&((c(gagan)+2)>=(x+Used_D_Vector(y,x,1)))) 
radiusmap{gagan}(y,x)=radiusmap{gagan}(y,x) + abs(curved(y,x)); 
end 
end 
end 
figure,imagesc(abs(curved),'XData',m,'YData',n),title('Curvedness'),impixel

info,colormap('gray'); 
% plot the back projected image 
figure,imagesc(radiusmap{gagan},'XData',m,'YData',n),title('Radiusmap'),imp

ixelinfo,colormap('gray'); 
end 
c(1)=c(1)+m(1); 
ro(1)=ro(1)+n(1); 
c(2)=c(2)+m(1)+0.50*size(J,2); 
ro(2)=ro(2)+n(1); 
% Exibe a imagem resultante. 
figure;imshow(I,[],'initialMagnification','fit');impixelinfo;hold on; 
plot(c(1),ro(1),'r*'); 
plot(c(2),ro(2),'r*'); 
c(1),ro(1) 
c(2),ro(2) 
hold off; 
end 
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