
Extração e interpretação de deformações principais não-rígidas em 

imagens de faces de crianças e adolescentes com deficiência 

 
 

Marcos Victor Santos Pereira
1
, Igor Radames Rodrigues Xavier

2
 e Carlos Eduardo Thomaz

3
 

Centro Universitário da FEI 
¹
marcosvictorp@gmail.com, 

2
igorradames@gmail.com, 

3
cet@fei.edu.br

 

Resumo: O objetivo do presente projeto é extrair e 

interpretar as principais características faciais não-

lineares que diferem crianças e adolescentes com 

deficiência intelectual, visual e auditiva. Pretende-se, 

especificamente, realizar uma análise multilinear das 

diferenças relativas a cada deficiência para manipulação 

das imagens originais por meio de deformações 

artificiais e posterior modelagem e reconstrução gradual 

das principais alterações associadas aos grupos de 

interesse.  Acredita-se que tal pesquisa irá gerar 

resultados mais realistas para o problema de 

envelhecimento facial automático de imagens de 

crianças e adolescentes desaparecidos com deficiência. 

 

1. Motivação 
Uma compreensão melhor das características faciais 

descritas em fotos frontaisde indivíduospode permitir a 

construção de modelos matemáticos e computacionais 

mais realistas para reconstrução dessas imagens, em 

particular de crianças e adolescentes que sofrem da 

Síndrome de Down, em casos de desaparecimento. 

 

2. Normalização Rígida 
As imagens disponíveis são da base de dados das 

crianças em instituições tais como: APAE, 

IMREA,DERDIC,CRB, entre outras.Com as imagens 

utilizáveis em mãos, precisava-se normalizá-las. Era 

necessário que todas as fotos tivessem o mesmo 

tamanho, centradas na face e alinhadas corretamente 

como pode ser visto no exemplo da Figura 1. 

 
Figura 1 - Exemplo de normalização de imagem. 

 

3. Demarcação dos Pontos 
Depois de normalizadas as imagens em fotos frontais, 

foram feitas as demarcações de pontos nas fotos. Esse 

processo se baseia em delinear, fazendo assim um 

gráfico de pontos dos pontos fiduciais, que seriam os 

mais importantes e que descrevem uma face. Foi usado 

um algoritmo em MatLab desenvolvido por Gibson 

[1].Um exemplo de demarcação dos pontos pode ser 

visto na figura 2. 

 
 

Figura 2 – Resultado da Demarcação. 

 

4. Normalização Não-Rígida 
Com as imagens demarcadas e com auxilio de um 

algoritmo em Matlab [2], foi possível fazer uma 

normalização não-rígida dessas imagens. Na Figura 3 

podemos ver a diferença entre uma imagem média das 

crianças com deficiência auditiva, sem normalização e 

depois de normalizadas. 

 
Figura 3 – Média sem normalização à esquerda e média 

após normalização. 

 

5. Conclusão 
Com as imagens normalizadas será realizado o PCA 

para obtenção das componentes de maior variância e 

análise das mesmas. 
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