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1. RESUMO 

Neste trabalho, de vertente científica e tecnológica, estuda-se a 

hipótese do uso do método de Bending Energy como descritor único e 

suficiente para reconhecer formas geométricas extraídas de faces humanas, 

utilizando-se de técnicas de visão computacional desenvolvidas em Python, 

visando o reconhecimento facial. 

2. INTRODUÇÃO 

 Visão computacional tem por objetivo interpretar, a partir de uma imagem, 

informações geométricas, topológicas ou físicas sobre a cena que deu origem a esta 

imagem (GOMES, VELHO, 1994).  De acordo com Gonzales e Woods (1992) desde 

1964 a visão computacional vem crescendo cada dia mais, e conforme citado 

anteriormente quando não é possível obter todas as informações desejadas são 

aplicados procedimentos computacionais. Este recurso pode ser aplicado em diversas 

áreas, como por exemplo, em imagem de raios-X, estudo de padrões de poluição, 

detecção de peça defeituosa, há uma vasta linha de aplicações da visão 

computacional. 

A principais ferramentas computacionais de trabalho a serem utilizadas 

serão o Python e Matlab. Python, para segmentar formas geométricas interessantes 

das faces humanas, como por exemplo, nariz, olhos, boca, contorno do rosto, é um 

poderoso ambiente de programação capaz de realizar os mais complexos cálculos 

matemáticos, ser de uso livre, e, atualmente, com seu uso universal na maioria das 

universidades e centros comerciais e industriais. Matlab, para elaboração do algoritmo 

do método “Bending Energy”, realização dos testes de validação utilizando simulações 

em diversas formas geométricas fictícias, para posterior implementação, também, em 

Python, objetivando uma única e ferramenta para reconhecer faces humanas.  

Conforme pesquisa realizada, uma das principais dificuldades para se 

reconhecer faces humanas está em obter descritores que caracterizam e diferenciam 

uma face humana da outra, para serem aplicadas em sistemas de reconhecimento de 

pessoas (LOPES e BINS FILHO, 2005)  

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho está justamente comprovar, por 

hipótese, que o uso do método “Bending Energy” seja tão sensível e suficiente para 

discriminar qualquer alteração em formas geométricas, diferenciando-as e 
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classificando-as para serem utilizadas em reconhecimentos de padrões, para serem 

aplicados no sistema de reconhecimento de faces, aqui proposto.  

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada será revisão bibliografia, sendo esta através de 

livros, artigos e publicações de autores conceituados, e também quantitativo através 

da coleta de dados obtidos utilizando o Matlab e um sistema computacional que será 

desenvolvido em Python para segmentar e processar as principais formas 

geométricas de faces humanas, de forma automática, e a posteriori, reconhecer e 

classificar diferentes pessoas pela sua face. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Detecção, segmentação de formas geométricas em faces humanas 

 A princípio, dispendeu-se esforços para elaborar a primeira parte do 

sistema computacional, em Python, para realizar, de forma automática, a detecção 

das principais características em faces humanas. Para isso, utilizou-se a biblioteca 

OpenCv, que possuem diversas funções de visão computacional. Como primeira 

etapa realizada, conseguiu-se detectar as principais características de faces 

humanas.  

5.2 Determinação da ferramenta “Bending Energy” em MatLab 

 Nesta parte foi implementando código em Matlab para determinar o cálculo 

da “Bending Energy”, baseado no artigo: “PIECEWISE LINEAR SEGMENTATION OF 

DIGITAL CONTOURS IN O(N.LOG(N)) THROUGH A TECHNIQUE BASED ON 

EFFECTIVE DIGITAL CURVATURE ESTIMATION, do pesquisador e autor Dr. Roberto 

Marcondes. A implementação do algoritmo se deu nos seguintes passos: (1) 

Elaboração dos contornos das formas geométricas; (2) Leitura e plotagem dos 

gráficos da figura geométrica; ( 3 ) Fechamento e formação da figura geométrica; ( 4 ) 

Determinação da transformada de Fourier; ( 5 ) Determinação das primeiras e 

segundas derivadas; ( 6 ) Determinação do filtro gaussiano; ( 7 ) Aplicação do 

processamento de convolução do filtro com o vetor contendo o círculo espectral; ( 8 ) 

Aplicação do processamento de convolução do filtro com o vetor contendo o círculo 

espectral; ( 9 ) Aplicação das transformadas inversas de Fourier; ( 10 ) Determinação 

dos contornos antes e após a filtragem; ( 11 ) Determinação da curvatura da “Bending 

Energy”; ( 12 ) Determinação da curvatura da “Bending Energy”.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

6.1 Detecção, segmentação de formas geométricas em faces humanas 
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 Como exemplo, na Fig. 1 observam-se as formas geométricas na face dos 

próprios autores deste trabalho. 

 

                       

 

Figura 1. Detecção, segmentação e binarização das principais características da face humana 

Fonte: Os autores 

6.2 Determinação da ferramenta “Bending Energy” em MatLab 

 Como um exemplo, na Fig 2 demonstram os valores dos descritores 

(energias) de algumas formas geométricas fictícias criadas para validação do 

algoritmo criado. 

                                                         

  Energia = 1     Energia = 0.9704 Energia = 0.8916 Energia = 0.2892  

 ( a )  ( b )  ( c )  ( d ) 

Figura 2. Formas geométrica circulares fictícias para determinação da energia (Bending Energy) 

( a ) Círculo perfeito; ( b ) Círculo com alteração de 1 pixel; ( c ) Círculo com alteração de 2 pixels 

( d ) Círculo com alteração de 10 pixels 

Fonte: Os autores  
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