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O “Human Connectome Project” (HCP) é uma 

iniciativa no sentido de avançar a área de mapeamento do 

encéfalo humano, através de imageamento cerebral. No 

entanto, este tipo de mapeamento ainda está longe de se 

aproximar dos níveis obtidos histologicamente em estado 

de post mortem. Dessa forma, o presente projeto de 

Iniciação Científica propõe o uso da teoria de sistemas 

não-extensivos para análise e processamento de imagens 

do projeto HCP, apresentando os resultados em Sistemas 

de Realidade Aumentada com os óculos HTC VIVE. 

 

1. Introdução 
O encéfalo humano é constituído majoritariamente de 

áreas desconhecidas: 97% das áreas subcorticais ainda 

são classificadas como terra incógnita [1]; ou seja, 

regiões ainda desconhecidas dos neurocientistas. Nesse 

âmbito, o HCP, um consórcio entre as universidades de 

Washington, Minnesota e Oxford, pretende lançar luz ao 

estudo das vias neurais que conectam tanto as funções 

quanto os comportamentos de milhares de regiões 

encefálicas, incluindo as regiões denominadas Terra 

Incognita. Decifrar esse emaranhado modo de ligação, 

sobretudo em regiões subcorticais, pode revelar muito 

mais daquilo que torna o ser humano único e o que faz 

cada pessoa ser diferente de todas as outras.  

A proposta do projeto HCP é também o maior desafio 

da neurociência: mapear todo o encéfalo humano, 

incluindo a espinha dorsal e sistema nervoso periférico. 

Apesar de todo o esforço, as resoluções obtidas pelos 

escaneamentos com máquinas de até 7 Teslas são 

insuficientes para observação estrutural e funcional no 

mesmo nível em que ocorrem em técnicas histológicas 

[1]. Na Figura 1 observa-se um comparativo de 

resoluções visuais obtidas de uma região subcortical 

escaneada com 3T e 7T in vivo através do uso de fMRI, 

e 5 com 7T post-morten, adquiridas com dados 

histológicos. Nota-se nessa figura não só as diferenças de 

informação visual, mas também o grupo de regiões 

chamadas de terra incógnita, ou regiões desconhecidas.  

 

 
Figura 1 – Comparação visual de resolução por 

técnica. A figura mais à esquerda mostra um corte sagital 

(in vivo) do encéfalo e uma região destacada com 

pontilhados. A região destacada é observada em detalhes 

na segunda imagem (capturada com 3T), na terceira 

(capturada com 7T), e na quarta mais à direita 

fotografada com microscópio do mesmo tecido post 

morten. A maior quantidade de detalhes e regiões 

observáveis, incluindo a chamada terra incognita, é 

evidente na figura histológica post morten mais à direita. 

 

A saída mais evidente está no avanço da tecnologia 

de escaneamento por MRI in vivo. Entretanto, uma 

possível solução seria através de simulação estrutural e 

functional do encéfalo, onde podem ser propostas 

hipóteses sobre a sua estrutura, funcionalidades e lógica 

de conexão. O trabalho de [2] apresenta uma recente 

revião da área.  

A década passada, por sua vez, demonstrou a 

eficiência de técnicas de sistemas não-extensivos, 

sobretudo para análise de imagens. Desde o algoritmo de 

otimização bio-inspirado Firefly, em [2], novas propostas 

comprovando o método apareceram posteriormente, em 

trabalhos como [3] e [4]. O trabalho de iniciação 

científica aqui proposto busca a utilização da aplicação 

dessa teoria, sobretudo da função q-sigmoide nas novas 

bases de dados médicas disponíveis no projeto 

Connectome HCP, que aqui chamamos de Projeto 

Connectome FEI, ou Connectome-FEI. Acredita-se que 

há aqui perspectivas de novas contribuições científicas 

inéditas, não só devido a teoria da função q-sigmoide e 

as bases de dados médicas serem elementos novos de 

pesquisa, mas também porque une a disponibilidade de 

uma base de dados com resolução não precedente à uma 

teoria promissora, abrindo novos caminhos de pesquisa 

científica.  

 

2. Metodologia Proposta 
 O projeto de IC aqui proposto faz parte de um projeto 

maior que também integra outros sub-projetos. Nesta 

seção, essa integração é melhor explicada, bem como o 

presente projeto de IC. 

 

2.1 Integração geral dos projetos 
A Figura 2 mostra o esquema geral de integração do 

projeto aqui proposto com o HCP norte-americano, sendo 

representado pelos 3 primeiros blocos, enquanto que os 

demais blocos (especificamente 4-9) representam outros 

projetos, incluindo este, propostos na FEI. A figura 

mostra que o projeto HCP fornece apenas as informações 

de imagens coletadas com fMRI (bloco 1), e informações 

coletadas das conclusões do projeto até agora (bloco 2). 

O bloco 3 representa a ferramenta de análise FreeSurf que 

é utilizada para inspeção visual. 

O principal tipo de informação coletada do bloco 1 

são informações em formato de imagem do tipo dicom e 

nii, com exames feitos em voluntários.  
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Figura 2 – Integração dos projetos propostos na FEI 

com o projeto HCP 

 

As informações de imagens oriundas do bloco 1 são 

analisadas e extraídas no bloco 4 (PDI) e as informações 

de mapas, oriundas do bloco 2, são analisadas e 

processadas no bloco 5 (Banco de dados relacional). No 

bloco 4, técnicas modernas de Processamento Digital de 

Imagens serão utilizadas com o intuito de comparar 

futuramente com os mesmos resultados obtidos pelo 

FreeSurf (bloco 3). No bloco 5 será construído um banco 

de dados relacional com as informações textuais e 

numéricas, com o intuito de serem utilizadas mais adiante 

em análises comparativas.  

 

2.2 Metodologia específica deste projeto 

de Iniciação Científica 
Como foi mencionado, o projeto específico de IC 

proposto aqui é integrado ao projeto global mostrado na 

Figura 2, sendo o projeto de IC representado pelo bloco 

4, que se encarrega do Processamento Digital de Imagens 

(PDI) necessário para extração de informações visuais 

das imagens de fMRI. 

O projeto apresenta novos métodos para 

reconhecimento de regiões de interesse baseadas em 

funções chamadas de q-sigmoides. Estes métodos, 

propostos inicialmente em [5], possuem como principal 

apelo a sua utilização para isolar regiões de interesse, 

diferentemente de métodos de segmentação que visam 

isolar todas as regiões candidatas de uma mesma 

imagem.  
 

3. Resultados Parciais 
Dentre os diversos avanços realizados na pesquisa 

científica, pode-se citar o aprimoramento nas áreas de 

conhecimento estudadas, aperfeiçoamento da 

reconstrução de modelos 3D do projeto HCP baseado nas 

Infraestruturas de Software acima citadas (Figuras 3 e 4), 

utilização de novas tecnologias como o Óculos de 

Realidade Virtual HTC Vive (Figura 5) para melhor 

visualização e estudo das imagens nii e dicom, 

disponibilizadas no site do projeto HCP, aliadas às 

diversas formas de melhoria e processamento de imagem 

disponibilizadas pelas bibliotecas ITK e VTK. 

 

 
Figura 3 – Reconstrução 3D de um cérebro do projeto 

HCP 

 

 
Figura 4 – Reconstrução 3D de um exame de Raio X 

 

 
Figura 5 – Utilização dos óculos de Realidade Virtual 

HTC Vive na reconstrução dos modelos do HCP 
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