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Computadores de olhos abertos 
Grupo da USP avança 
no reconhecimento de 
pessoas pelas máquinas 

Por enquanto, computadores di
ficilmente seriam cineastas se

quer razoáveis. Seria desse modo 
mostrado nas imagens abaixo - sem 
qualquer sensibilidade, por meio de 

1998, dirigido por Paschoal Samora e 
produzido pela Grifa Cinematográfi
ca. Com 52 minutos, o filme conta a 
história da frente de colonização do 
ouro nos séculos XVII e XVIII na co
marca de Rio das Mortes, sudeste de 
Minas Gerais, por meio de relatos de 
descendentes dos pioneiros. Nem de 
longe o computador teria condições 
de interpretar as sutilezas do filme, 
embora o reconhecimento de ima
gens esteja avançando. 

arte nessa área, que é a dependência 
de ambientes estáticos e bem-com
portados. Pode parecer que a quebra 
dessa barreira depende do avanço da 
tecnologia de instrumentos óptico
eletrônicos. Mas não. A maior dificul
dade está mais para o lado do arsenal 
matemático, mais precisamente para 
a ciência da computação, na área de 
desenvolvimento de algoritmos. 

"Nosso objetivo é desenvolver 
dispositivos que funcionem em tem-

Cenas de Con(tdências do Rio das Mortes: o reconhecimento de imagens se dá por meio de pontos selecionados (nariz, boca e olhos) 

cruzinhas que indicam os pontos mais 
importantes de um rosto (os olhos, o 
nariz e a boca)- que um Pentium de 
capacidade média reconheceria o per
sonagem Tião Paineira, que faz peças 
de barro e aparece no documentário 
Confidências do Rio das Mortes, de 

Um grupo de jovens pesquisado
res da Universidade de São Paulo 
(USP) está empenhado na tarefa de 
elaborar programas de computação 
que permitam a identificação e o re
conhecimento de pessoas. O desafio 
é romper a limitação do estado da 

po real, para que o computador reco
nheça quem está na sua frente", diz 
Roberto Marcondes Cesar Junior, pro
fessor do Departamento de Ciência 
da Computação do Instituto de Ma
temática e Estatística (IME) da USP. 
"Esse seria um grande avanço na in-
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teração homem-máquina." Aos 
31 anos, há 11 estudando visão com
putacional, Cesar Junior traba
lha no projeto Análise Multi-Es
cala de Imagens, iniciado em 1998 
com um financiamento de R$ 
12,5 mil da FAPESP. À frente do 
Grupo de Pesquisa Criativa em 
Visão, conta com a colaboração 
de sete alunos, dois deles traba
lhando em uma área próxima, a 
análise de neurónios (ver box). 

Aplicações - A visão computa
cional tem como objetivo o de
senvolvimento de tecnologias Cesar Junior: o desafio não é de equipamentos 
de identificação e reconheci
mento de imagens. Algumas aplica
ções já fazem parte do dia-a-dia, 
como a tomografia computadoriza
da. Não é difícil imaginar outras. 
Programas de reconhecimento de 
pessoas poderão permitir, por exem
plo, o acesso a dados de conta cor
rente a um usuário localizado em 
frente a um terminal em uma agência 
bancária ou diante de um computa
dor conectado à rede de um banco. 

Talvez essa seja uma alternativa 
mais amigável que o reconhecimento 
da imagem da retina, empregada ex
perimentalmente em agências ban
cárias no Reino Unido. A informação 
contida na retina é muito mais com
plexa do que a de uma impressão di
gital e dos traços fisionómicos de um 
rosto. Segundo Cesar Junior, o desen
volvimento desse tipo de programas 
poderá também tornar mais eficiente 
a identificação de criminosos a partir 
de retratos falados ou de crianças de
saparecidas que estejam circulando 
em locais como estações rodoviárias, 
de trem ou metró. 

Os programas de reconhecimento 
de pessoas têm uma elevada taxa de 
acerto quando não há variação dos 
fatores ambientais. "Basta uma pe
quena variação na iluminação do 
ambiente e a taxa de acerto cai radical
mente': observa Cesar Junior. Segundo 
ele, existem instrumentos ópticoele
trónicos adequados para trabalhar 
com imagens em movimento ou com 
grande variação do ambiente. E os 
computadores atuais são capazes de 
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realizar o processamento dos dados 
necessários para o reconhecimento de 
imagens faciais. A preocupação é ou
tra: ainda não há como processar a 
massa de informações fornecida por 
uma imagem digital. 

"Temos de criar algoritmos mais 
robustos': diz o pesquisador. Algorit
mos são seqüências de operações or
denadas aplicáveis na resolução de 
problemas específicos. Traduzidas em 
uma linguagem de programação, as 
operações de um algoritmo passam a 
ser as instruções a serem executadas 
por um computador. 

Essa robustez algorítmica signifi
ca maior complexidade, na medida 
em que se busca trabalhar com as va
riáveis das condições do contorno do 
rosto humano em uma imagem digi-

Uma ajuda aos 
neurocientistas 
O Grupo de Pesquisa Criativa 

em Visão realiza um trabalho inédito 
no Brasil na área de neuromorfome
tria, que consiste na análise de ima
gens de neurónios. O objetivo dessa 
linha de pesquisa é fornecer ferra
mentas para ajudar os neurocientis
tas a compreender melhor o processo 
de interação dessas células que com
põem o cérebro e o sistema nervoso. 

"É um caminho de mão dupla: 
fornecemos para os neurocientistas 

tal ou em uma seqüência de ví
deo de imagens digitais. O pon
to de partida para o reconheci
mento de imagens é a análise de 
formas bidimensionais. No caso 
das imagens de rostos humanos, 
esse procedimento passa a exigir 
a abordagem tridimensional, 
para a qual já existem ferramen
tas computacionais. 

Pontos privilegiados - Dada 
uma imagem em que aparece 
um rosto, é preciso que o pro
grama identifique o conjunto 
de pontos que corresponde à 
face. O programa a ser desenvol

vido teria uma monstruosidade algo
rítmica se tivesse de processar indis
criminadamente todos os pontos de 
uma imagem digital, envolvendo 
análises de forma, de cor e de textura. 
O processamento de todos esses da
dos de imagens implicaria sua conver
são em dados numéricos de uma ma
triz de dimensão gigantesca. "É 
preciso fazer um trabalho de minera
ção dos dados a serem processados", 
diz o pesquisador. 

Os mecanismos pesquisados por 
Cesar Junior trabalham com pontos 
privilegiados. A inspiração veio da 
psicologia. De acordo com testes psi
cológicos, não são todos os pontos de 
uma imagem que têm relevância no 
processo de reconhecimento de um 
rosto. Existe uma atenção seletiva, 

ferramentas para que eles aprofun
dem o conhecimento de processos 
do sistema nervoso, como a visão, e 
em contrapartida adquirimos co
nhecimentos importantes para o 
trabalho em visão computacional e 
em outras áreas", afirma Roberto 
Marcondes Cesar Junior, que traba
lha em colaboração com o neuro
cientista Herbert Jelinek, da School 
of Community Health, da Charles 
Sturt University, na Austrália. 

Estudos recentes têm demons
trado que o processo de interação 
das células neuronais pode estar in
timamente relacionado à sua for-



que se concentra em pontos específi
cos, como os que correspondem às 
extremidades laterais da boca, aos 
orifícios das narinas e aos ólhos. 

Para produzir computacional
mente a diferenciação dos pontos cor
respondentes aos contornos dos ob
jetos, os matemáticos e especialistas 
em computação desenvolveram algo
ritmos para detectar as bordas em 
imagens. Uma das primeiras contri-

buições nesse campo foi dada pelo 
húngaro Dennis Gabor (1900-1979), 
ganhador do Prêmio Nobel de Física 
de 1971 por sua contribuição no cam
po da holografia. Os chamados filtros 
de Gabor, utilizados para detectar os 
elementos correspondentes a uma bor
da, geram uma imagem mais simples, 
que ressalta somente as bordas do ros
to e dos outros objetos de uma ima
gem original. 

As formas matemáticas da biologia 

Estão representados abaixo dois 
tipos de neurônios de gato, as 
células a. (alfa) e ~ (beta), 
utilizadas nos experimentos de 
reconhecimento de imagens por 
computador. Os algoritmos 
examinam a estrutura de cada 
célula, principalmente a 
ramificação dos dendritos (braços 
menores dos neurônios) e 
axônios (os braços maiores). 

O resultado dessa análise 
toma a forma de um 
gráfico, no qual as células 
a. e ~ são sintetizadas em 
pontos que podem ser 
claramente identificados 
e refletem sua 
complexidade. 
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Um trabalho com 50 
células neurais de gato 
indicou um acerto de 
83% de reconhecimento 
correto das células alfa e 
69% das beta, em um 
processo inteiramente 
automático. 
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Obs.: NMWE (energia multiescala de Wavelets normalizada) são 
medidas de formas de neurônio, que refletem sua complexidade 
estrutural. 

Fonte: Roberto Marcondes Cesar Jr. e Luciano da Fontoura Costa, Neural Cell classification by Wavelets 
and multiscale curvature, Biological Cybernetics , 79, p. 354 e 356, 1998. 

ma. Os principais resultados de re
conhecimento de neurônios obti
dos pelo pesquisador baseiam-se na 
classificação de células pertencentes 
a duas classes morfológicas de célu
las ganglionares da retina de gato, as 
classes alfa e beta. Segundo o pes
quisador, essas células têm sido es
tudadas há décadas e fornecem um 
excelente exemplo de células neu
rais em que a relação entre morfo
logia e função foi identificada. 

A curvatura dos filamentos 
neuronais é hoje vista como uma 
medida adequada de classificação. 
Por essa razão, a análise de ima
gens de neurônios segue o cami
nho inverso ao da geração de gráfi
cos a partir de dados: é a partir das 
imagens que são extraídos os valo
res numéricos a elas correspon
dentes, que consistem em dados 
sobre o número de curvaturas e de 
ramificações. 

Em seguida, para selecionar as re
giões que correspondem ao rosto, é 
reproduzido computacionalmente o 
procedimento de fixação dos seis 
pontos correspondentes aos olhos, na
rinas e extremidades da boca. Essa fun
ção é desempenhada por algoritmos 
que comparam distâncias entre alguns 
dos pontos da imagem. Entram em 
cena as chamadas séries de Fourier, que 
permitem expressar qualquer função 
de uma variável em uma soma de se
nos e co-senos. Apresentada em 1822, 
no célebre Théorie Analytique de la 
Chaleur (Teoria Analítica do Calor), 
a análise desenvolvida pelo matemá
tico francês Joseph Fourier (1768-
1830) tornou-se uma ferramenta de 
amplo uso em problemas algorítmi
cos com o impulso da computação 
somente nos anos 60. 

O trabalho prossegue na busca da 
definição de subconjuntos de pontos 
essenciais para a identificação, assim 
como no desenvolvimento de meca
nismos que permitam traduzir esses 
pontos em dados numéricos. O gru
po da USP já consegue fazer o acom
panhamento desses seis pontos em 
uma seqüência de vídeo. Mas o desa
fio do algoritmo robusto permanece, 
assim como o entusiasmo do jovem 
professor e de seus colaboradores. • 

PERFIL: 

• ROBERTO MARCONDES CESAR Ju
NIOR tem 31 anos e desde 1998 é 
professor do Departamento de 
Ciência da Computação do Institu
to de Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo (USP). 
Concluiu sua graduação em Com
putação em 1991 no Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exa
tas da Universidade do Estado de 
São Paulo (Unesp) em São José do 
Rio Preto. Terminou o mestrado 
em 1993 na Faculdade de Engenha
ria Elétrica da Universidade Esta
dual de Campinas (Unicarnp) e o 
doutorado em 1997 no Instituto de 
Física de São Carlos, da USP. 
Projeto: Análise Multi-Escala de 
Imagens 
Investimento: R$ 12.500,00 
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