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Resumo

Dentro da área de Mecatrônica, principalmente em CAD (Computer Aided Desing) e
Visão Robótica, são desenvolvidas uma série de aplicações que necessitam da análise de
objetos não rígidos ou deformáveis através de representações computacionais dos mes-
mos. Esta pesquisa mostra como medir similaridade de objetos deformáveis utilizando a
representação através de nuvens de pontos tridimensionais. Basicamente, são considera-
das três nuvens de pontos do objeto analisado: uma sem alterações, outra que representa
o grau de máxima deformação e uma terceira que descreve a deformação de interesse, no
momento de execução de alguma aplicação. Estudamos dois métodos alternativos para
medir similaridade baseadas em medidas de distâncias, com as respectivas verificações
da precisão e tempos. O primeiro método é baseado no cálculo da distância de Mahala-
nobis e, no segundo, é usada a distância de Hausdorff após uma etapa prévia de registro e
alinhamento dos dados. Foram realizados experimentos e análises considerando algumas
partes do corpo humano, onde se evidencia que a distância de Mahalanobis tem o me-
nor tempo de execução, sendo factível em tempo real. Várias aplicações nas áreas acima
mencionadas podem se basear nos resultados obtidos nesta dissertação para determinar os
níveis de deformação de objetos deformáveis restritos.

Palavras-chave: Similaridade, Objetos não rígidos, Deformação restrita, Nuvens de
pontos, Distância de Mahalanobis, Distância de Hausdorff, Tempo real.



Abstract

Within the area of Mechatronics, mainly in CAD (Computer Aided Desing) and Robotic
Vision, many applications are developed that require the analysis of non-rigid or de-
formable objects through computational representations of them. This master thesis pro-
poses an approach to measure similarity of deformable objects using three-dimensional
points clouds of them. Basically, three point clouds of the analyzed object are considered:
one without changes, another representing the degree of maximum deformation and a
third that describes the deformation of interest, at the time of application execution. Here
are presented two alternatives to measure similarity based on Distance measures, with the
respective accuracy and time checks. The first method is based on the Mahalanobis dis-
tance computation and, in the second, the Hausdorff distance is used after a registration
and alignment steps of the data. The experiments are developed considering some parts of
the human body, its evidents that the analysis with Mahalanobis distance has the shortest
execution time, being feasible in real time. Several applications in the above mentioned
areas can be based on the results obtained in this dissertation to determine the deformation
levels of restricted deformable objects.

Keywords: Similarity, Non-rigid objects, Restricted deformation, Point clouds, Maha-
lanobis distance, Hausdorff distance, Real time.



Sumário

Sumário i

Lista de Figuras iii

Lista de Tabelas iv

Lista de Símbolos e Abreviaturas v

1 Introdução 1
1.1 Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Motivação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Contribuições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.4 Organização do Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Fundamentação Teórica 4
2.1 Objetos não rígidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.1 Similaridade entre formas não rígidas . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.2 Isometrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Dispositivos de Captura de Nuvens de Pontos . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2.1 Dispositivos baseados em visão estéreo . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2.2 Dispositivos com tecnologia de luz estruturada . . . . . . . . . . 8
2.2.3 Dispositivos com tecnologia Time of Flight . . . . . . . . . . . . 9

2.3 Métricas para medir distâncias entre nuvens de pontos . . . . . . . . . . . 10
2.3.1 Distância de Hausdorff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3.2 Distância de Mahalanobis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.4 Registro de duas nuvens de pontos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4.1 Registro iterativo de pontos próximos . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.5 Segmentação e rotulação das partes de um corpo humano . . . . . . . . . 14
2.5.1 Rotulação das partes do corpo em pixeis . . . . . . . . . . . . . . 15
2.5.2 Agrupamento (Clustering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5.3 Melhorando a segmentação e a rotulação . . . . . . . . . . . . . 17

3 Estado da Arte 18
3.1 Similaridade de Objetos Representados por Superfícies . . . . . . . . . . 18
3.2 Similaridade de Objetos Representados por Nuvens de Pontos 3D . . . . 19
3.3 Similaridade Entre Objetos Rígidos e não Rígidos . . . . . . . . . . . . . 20

i



3.4 Similaridade Usando Medidas de Distância . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.5 Métodos de Similaridade em Tempo Real . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.6 Resumo da Revisão Bibliográfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4 Similaridade Entre Objetos Não-Rígidos Restritos 25
4.1 Objetos deformáveis restritos (corpo humano) . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2 Representação dos objetos não rígidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3 Método proposto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.3.1 Obtenção das nuvens de pontos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3.2 Cálculo da Distância de Hausdorff . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.3.3 Cálculo da Distância de Mahalanobis . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.3.4 Similaridade entre nuvens de pontos . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5 Implementações 32
5.1 Implementações iniciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.2 Implementações finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.2.1 Obtenção das nuvens de pontos das partes do corpo . . . . . . . . 34
5.2.2 Cálculo da Distância de Hausdorff . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.2.3 Cálculo da Distância de Mahalanobis . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.2.4 Similaridade entre nuvens de pontos . . . . . . . . . . . . . . . . 39

6 Experimentos e Resultados 43
6.1 Experimentos e resultados inicias (ICP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
6.2 Experimentos e resultados finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

7 Conclusões 53
7.1 Trabalhos futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Referências bibliográficas 55



Lista de Figuras

2.1 Transformações que uma mão humana pode sofre . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Ilustração das diferenças entre similaridade extrínseca e intrínseca . . . . 7
2.3 Diagrama de blocos do algoritmo de detecção de humanos . . . . . . . . 15

4.1 Representação do corpo humano como um objeto não rígido articulado . . 26
4.2 Rotulação das partes do corpo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3 Nuvens de pontos de uma parte do corpo humano . . . . . . . . . . . . . 29
4.4 Imagens RGB e nuvens de pontos de um braço humano deformado . . . . 30

5.1 Diagrama de blocos de uma estimativa inicial de similaridade. . . . . . . 33
5.2 Diagrama de blocos de uma estimativa final de similaridade. . . . . . . . 34
5.3 Diagrama de blocos da geração da nuvem de pontos . . . . . . . . . . . . 36
5.4 Pontos 3D para ilustração da distância de Hausdorff . . . . . . . . . . . . 38
5.5 Ilustração do cálculo da distância de Hausdorff direta . . . . . . . . . . . 39

6.1 Imagem da postura ideal de uma pessoa sentada em frente ao computador 43
6.2 Gráfico dos valores de score obtidos no registro de nuvens de pontos. . . . 45
6.3 Imagens de posturas erradas de uma pessoa em frente do computador . . 46
6.4 Sobreposição de nuvens de pontos ao logo do seu registro e alinhamento . 47
6.5 Imagens e nuvens de pontos de um braço capturadas pelo MS Kinect V1 . 48
6.6 Imagens e nuvens de pontos de um antebraço . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.7 Imagens e nuvens de pontos de um braço . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.8 Imagens e nuvens de pontos do peito direito . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.9 Imagens e nuvens de pontos do peito esquerdo . . . . . . . . . . . . . . 50
6.10 Imagens e nuvens de pontos da mão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.11 Imagens e nuvens de pontos de pescoço . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

iii



Lista de Tabelas

3.1 Resumo da revisão bibliográfica sobre objetos rígidos . . . . . . . . . . . 23
3.2 Resumo da revisão bibliográfica sobre objetos não rígidos . . . . . . . . . 24

6.1 Valores de score e tempos obtidos no registro de nuvens de pontos . . . . 44
6.2 Similaridade entre nuvens de pontos mediante distância de Hausdorff . . 45
6.3 Similaridade de partes do corpo calculados mediante as distâncias de

Hausdorff e Mahalanobis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.4 Tempos de execução de similaridade mediante as distâncias de Hausdorff

e Mahalanobis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

iv



Lista de Símbolos e Abreviaturas

BFS: Breadth First Search

CAD: Computer Aided Design

CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor

CPU: Central Processing Unit

FHD: Full High Definition

FPS: Frames Per Second

GPU: Graphics Processing Unit

HOG: Histograms of Oriented Gradients

ICP: Iterative Closest Point

MDS: Multidimensional Scaling

MP: Megapixels

OpenCV: Open Source Computer Vision

QVGA: Quarter Video Graphics Array

RANSAC: Random Sample Consensus

RDF: Ramdom Decision Forest

SLAM: Simultaneous Localization And Mapping

SVD: Single Value Descomposition

VGA: Video Graphics Array

v



Capítulo 1

Introdução

No contexto de pesquisas em Visão Computacional, encontra-se uma variedade de
aplicações que são desenvolvidas tendo como um de seus processos a determinação de
similaridade entre objetos, tais como: reconhecimento de objetos, SLAM (Simultaneous
Localization And Mapping), acompanhamento tridimensional de objetos (3D tracking),
reconstrução 3D e aplicações de realidade virtual. Os objetos tratados podem ser rígidos
ou deformáveis (não rígidos) e podem ser descritos por estruturas de dados representa-
tivas da forma de suas superfícies, por exemplo, representado por malhas poligonais ou
triângulos. Ou, mais recentemente, podem ser representados mediante o uso de nuvens de
pontos 3D. Esta última é uma representação que, apesar de ser a mais elementar possível
geometricamente falando, pois usa o ponto como primitiva geométrica, tem sido uma das
mais adotadas em trabalhos recentes (Sansoni et al. 2009).

Para as aplicações acima mencionadas, não obstante a questão da representação, de-
vem ser desenvolvidos processos ou algoritmos em tempo real. Por exemplo, no caso de
ser necessário determinar similaridade para o reconhecimento de objetos em Robótica,
é necessário ter uma métrica de similaridade que atenda eficientemente a exigência de
tempo real. Nesta direção, esse trabalho analisa métricas de similaridade para nuvens de
pontos obtidas por algum dispositivo (por exemplo do tipo RGB-D ou usando visão es-
téreo) de objetos não rígidos considerando que o processamento deve ser em tempo real
e que os objetos, apesar de deformáveis, não sofrem modificações consideráveis em sua
forma, ou seja, tendo-se um certo controle da rigidez, ao que denominamos de objetos
deformáveis restritos.

No tocante à aquisição de dados, existem vários tipos de dispositivos com característi-
cas diferentes que fornecem informação tridimensional em formato de nuvens de pontos.
Conforme exposto por Sansoni et al. (2009) eles podem ser classificados em grupos con-
siderando sua tecnologia de funcionamento. Atualmente, para se conseguir melhorar o
desempenho dos dispositivos mais usados, considerando o desenvolvimento científico,
utiliza-se principalmente as tecnologias baseadas em visão estéreo (shape from stereo),
luz estruturada (structured light) e as baseadas no tempo de retorno da luz (time of flight).

Com relação aos objetos a serem estudados nesta dissertação, o corpo humano é o
foco principal, este sendo considerado um objeto não rígido restrito, como introduzido
acima. O corpo humano é um objeto sujeito a deformações que podem ser restringidas
estabelecendo-se um limite para distorções, deformação e elasticidade (não totalmente
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deformável), podendo ser representadas por translações, rotações e escala (esta última
limitada).

1.1 Metodologia
A partir de nuvens de pontos de um objetos não rígido, antes e depois de uma de-

formação limitada, determinamos, quantitativamente, o quanto o objeto deformado se
assemelha à sua representação de referência assumida sem deformação. O valor de simi-
laridade é calculado com base nas mudanças geradas nos valores das coordenadas X, Y
e Z devido às transformações não rígidas sofridas pelo corpo em análise. Para detectar
essas mudanças, usamos métricas de distâncias entre pontos, especificamente a distância
de Mahalanobis e a distância de Hausdorff. Os resultados obtidos são analisados consi-
derando a precisão da estimação e o tempo que o dispositivo de processamento leva para
executar a tarefa.

1.2 Motivação
Na literatura, observa-se que o estudo do corpo humano dentro da área de visão com-

putacional é foco de um conjunto bem amplo de pesquisas (Reis 2016, Bronstein, Brons-
tein e Kimmel 2008, Bronstein et al. 2010). São várias as aplicações onde este problema
aparece, por exemplo, a detecção da postura incorreta que uma pessoa tem quando fica
sentada em frente ao computador é uma dessas aplicações e constitui a motivação para
o desenvolvimento desse trabalho. Na aplicação em questão, é necessário determinar o
quanto o corpo está deformado em relação à uma pose ideal. As distâncias acima aborda-
das podem ser usadas aqui para esta comparação.

1.3 Contribuições
A principal contribuição deste trabalho constitui-se na apresentação de um método

que determina quantitativamente a similaridade de objetos não rígidos restritos (objetos
com limites de deformação). Os objetos são representados com utilização de nuvens de
pontos tridimensionais e o processo é desenvolvido considerando os requerimentos de
tempo real enfatizando especialmente no tempo de resposta de 33 ms.

Assim, ao final do trabalho é demonstrado que com a utilização das métricas baseadas
em distâncias sobre nuvens de pontos é possível atingir esta restrição.

1.4 Organização do Trabalho
Esta dissertação está desenvolvida em sete capítulos:
Capítulo 2: Detalha os conceitos teóricos básicos dos objetos não rígidos, enfatizando

principalmente os tipos de transformações que eles podem sofrer. Além disso são expos-
tos os principais dispositivos usados atualmente pela captura tridimensional em formato
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de nuvens de pontos de objetos, culminando com a descrição matemática das métricas
utilizadas no método desenvolvido.

Capítulo 3: Apresenta uma revisão dos trabalhos encontrados na literatura referente
à determinação de similaridade de objetos rígidos e não rígidos em distintas áreas de
estudos e aplicações.

Capítulo 4: Mostra a formalização do problema que foi abordado neste trabalho de
mestrado.

Capitulo 5: Contém as descrições e implementações do método proposto que deter-
mina a similaridade de objetos não rígidos considerando uma representação de nuvens de
pontos.

Capitulo 6: Exibe os testes e resultados obtidos no cálculo de similaridade de distin-
tas partes do corpo humano (antes e depois de sofrer deformações) consideradas como
objetos não rígidos com determinados limites de deformações impostos pela análise.

Capítulo 7: Expõe as conclusões geradas entorno do desenvolvimento deste trabalho
e as futuras implementações que podem ser feitas a partir dele.



Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Para o melhor entendimento da problemática abordada nesta dissertação, faz-se neces-
sário discorrer sobre teorias já consolidadas na literatura como o problema de similaridade
de objetos não rígidos e as métricas que podem ser utilizadas quando eles são represen-
tados por nuvens de pontos tridimensionais. É necessário ainda entender o formalismo
da representação e das transformações em corpos não rígidos restritos, bem como o fun-
cionamento dos dispositivos e técnicas existente para recuperação da informação 3D de
objetos e cenas. Assim, para compreender melhor como o erro nas técnicas podem influ-
enciar as métricas que serão utilizadas no desenvolvimento deste trabalho esses conceitos
são definidos e abordados a seguir.

2.1 Objetos não rígidos
Os objetos não rígidos podem apresentar mudanças em seu tamanho e forma devido

a esforços internos produzidos por uma ou mais forças aplicadas sobre ele. Estes objetos
são encontrados na natureza tanto em macro como nano escala. Seres humanos, animais,
órgãos vitais, estruturas proteicas, microrganismos, entre outros, podem ser considerados
dentro deste grupo amplo de objetos. A modelagem e análise das características dos ob-
jetos não rígidos tem sido uma tarefa abordada em várias aplicações de reconhecimento
de padrões, em Visão Computacional e Computação Gráfica (Smeets et al. 2012, Kane-
zaki et al. 2014, Bronstein et al. 2006). Os objetos não rígidos podem ser submetidos às
seguintes transformações:

• Rígidas: preservam todas as distâncias e ângulos medidos (rotação e translação).
• Inelásticas: objetos articulados são deformados mediante transformações inelásti-

cas.
• Topológicas: muda a forma e a conectividade dos seus elementos.
• Escala: mudança de tamanho (exemplo de um balão).
• Perda de dados: retirada de volume do corpo.
• Elástica: esticamento do corpo em uma determinada direção ou ao longo de uma

curva.

Na Figura 2.1, são ilustradas as diversas transformações que uma mão, considerada
como objeto não rígido, pode sofrer.
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Figura 2.1: Transformações que uma mão humana pode sofrer (forma não rígida restrita)
(Alexander M. Bronstein 2009).

2.1.1 Similaridade entre formas não rígidas
A determinação de similaridade entre formas não rígidas supõe principalmente duas

restrições: partes de uma forma não rígida podem ser consideradas como elementos rí-
gidos autônomos, estas formas podem ser assumidas como deformações não rígidas do
mesmo objeto. Geometricamente pode-se analisar a similaridade extrínseca e intrínseca.

Similaridade Extrínseca

Considera propriedades da forma que estão relacionadas com a maneira que ela está
estabelecida. A similaridade extrínseca das formas tem sido amplamente estudada dentro
das áreas de Visão Computacional, Reconhecimento de Padrões e em Geometria Compu-
tacional. A maioria dos métodos propostos, implicitamente ou explicitamente recorrem
ao problema da similaridade, desde o seu ponto de vista externo. Como exemplo, tem-se
o algoritmo clássico ICP (Iterative Closest Point) utilizado para determinar o casamento
(ou matching) de objetos rígidos (Besl e McKay 1992, Holz et al. 2015). Ele procura
encontrar uma transformação entre duas formas minimizando uma distância extrínseca
entre elas.

Existem métodos de similaridade extrínseca baseados no cálculo de momentos de alta
ordem, onde a geometria extrínseca é representada por um vetor de coeficientes obtidos da
decomposição de propriedades da forma em algumas bases como a Transformada de Fou-
rier, Wavelets ou Harmônicos esféricos. Também encontram-se outro grupo de métodos
baseados em histogramas das propriedades locais da forma como curvaturas, distâncias,
ângulos e áreas; estes métodos locais podem ser, até certo ponto, imunes às deformações
do objeto considerado.
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Similaridade Intrínseca

Analisa propriedades intrínsecas invariantes a deformações dos objetos. Métodos para
computar a similaridade intrínseca das formas são apresentados relativamente tarde, inici-
ando com o algoritmo MDS (Multidimensional Scaling) (Borg e Groenen 1997, Bronstein
et al. 2006). O método de Formas Canônicas foi utilizado em varias aplicações como o
reconhecimento facial e reconhecimento de formas articuladas em duas dimensões, po-
rém possui a desvantagem de apenas representar uma geometria intrínseca aproximada
porque geralmente é impossível incorporar uma superfície não plana dentro de um espaço
Euclidiano de baixas dimensões (Elad e Kimmel 2003). Este erro de representação é eli-
minado com a introdução da distância de Gromov-Hausdorff apresentada em Bronstein,
Bronstein e Kimmel (2008). Outro tipo de métodos para medir similaridade intrínseca
é fundamentado na análise de propriedades espectrais do operador Laplace-Beltrami da
forma (Reuter et al. 2006, Rustamov 2007), este operador é uma característica intrínseca
da superfície, pois é insensível a deformações isométricas.

2.1.2 Isometrias
Uma isometria linear é uma transformação que não afeta a forma de objetos geomé-

tricos. Matematicamente, é um operador linear de Rn que mantém o ângulo e a norma
entre vetores (ou pontos). Os critérios de similaridade extrínseca e intrínseca unem-se
com esta noção de invariância isométrica. No caso que uma forma é considerada como
um espaço métrico, suas propriedades extrínsecas são descritas usando uma métrica Eu-
clidiana e as intrínsecas com a métrica Geodésica. As transformações de um corpo que
preservam métricas são chamadas isometrias: isometrias extrínsecas são movimentos rí-
gidos e isometrias intrínsecas são deformações inelásticas. Duas formas podem ser ditas
similares se elas são isométricas (Bronstein, Bronstein e Kimmel 2008).

Utilizar similaridade intrínseca ou extrínseca depende da aplicação. O critério ex-
trínseco geralmente é sensível a deformações não rígidas, isto faz com que a análise
extrínseca seja inapropriada para casos de formas não rígidas com deformações consi-
deráveis, ver parte esquerda da Figura 2.2. A similaridade externa é insensível a defor-
mações topológicas, por exemplo os dedos apertados da parte direita da Figura 2.2. O
critério de similaridade intrínseca é insensível a deformações inelásticas, mas sensível
a mudanças topológicas, na prática este tipo de mudanças pode ser gerada por erros na
etapa de aquisição (ruído topológico) ou por perda parcial de dados (Bronstein, Bronstein
e Kimmel 2008).

A Figura 2.2 mostra deformações de tipo geométricas e topológicas. As deformações
geométricas ocasionam variações da localização dos pontos dentro da forma, incluem
movimentos rígidos (para os quais o critério de similaridade extrínseca é invariante) e
deformações inelásticas (para elas o critério de similaridade intrínseca é invariante). As
transformações topológicas mudam as conexões da forma, isto não causa variação signifi-
cativa na geometria extrínseca, mas a intrínseca é afetada porque, devido as modificações
das conexões, mudam os caminhos entre os pontos das formas.

A definição correta de similaridade entre formas que apresentam deformações geomé-
tricas e topológicas, precisa de um critério de similaridade de topologia invariante. Sobre
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este novo critério são propostos métodos que combinam as vantagens das similaridades
extrínsecas e intrínsecas (Bronstein, Bronstein e Kimmel 2008).

Figura 2.2: Ilustração das diferenças entre similaridade extrínseca e intrínseca (Bronstein,
Bronstein e Kimmel 2008)

.

2.2 Dispositivos de Captura de Nuvens de Pontos
Como introduzido no Capítulo 1, há basicamente três técnicas distintas, mais usadas

nos dispositivos atuais, para obtenção de informação 3D de uma cena. Essas técnicas
pode ser classificadas como as baseadas em luz estruturada, as baseadas em time of flight
e as baseadas em visão estéreo.

2.2.1 Dispositivos baseados em visão estéreo
Os dispositivos baseados em visão estéreo (ou reconstrução estéreo) adquirem os da-

dos de profundidade a partir de duas câmeras que captam imagens diferentes da mesma
cena. A profundidade é determinada a partir do estabelecimento de correspondência en-
tre as projeções dos pontos da cena nas duas imagens, tendo-se controladas as posições e
orientações das câmeras uma em relação à outra (e, geralmente, em relação à uma origem
estabelecida na cena), por triangulação.

São vários os métodos desenvolvidos na literatura sobre reconstrução estéreo, com
uma vasta gama de livros-textos (Trucco 1998, Szeliski 2012, Scharstein 1999), artigos
(Gonçalves 1997, Hirschmuller e Scharstein 2009), incluindo também algumas bases com
imagens e dados verdadeiros para testes (benchmark databases) (Scharstein 2014, Hirs-
chmuller e Scharstein 2007, Scharstein e Szeliski 2003, Scharstein e Szeliski 2002). São
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também vários os dispositivos atualmente disponíveis baseados nesta tecnologia, entre
eles citamos:

• Câmera ZED: esta câmera binocular de 4 MP captura duas imagens estéreo e medi-
ante processamento de software feito em um dispositivo externo obtém nuvens de
pontos da cena. A resolução dos mapas de profundidade varia desde 640 × 480 a
120 FPS até 2208 × 1242 a 15 FPS, o dispositivo fornece profundidade de objetos
localizados em uma faixa de distancia de 0,7 a 20 m. Foi projetada para funcionar
tanto em ambientes externos quanto internos (neste caso com presença de textura)
(Stereolabs 2016).
• DUO-MINILX-LV1: é uma câmera estéreo monocromática de reduzido tamanho.

A resolução das imagens é configurável desde 752 × 480 pixels a 45 FPS até
320 × 120 pixels a 320 FPS. Mediante seu SDK DUO Dense3D fornece bási-
cos mapas de profundidade de uma cena na faixa de distância de 0,3 a 2,4 m
(Duo3d 2016).
• Minoru 3D Web Cam: é uma câmera estéreo reduzido tamanho. O sistema Minoru

possui dois sensores do tipo VGA CMOS, com resolução máxima de 800 × 600
pixels, linha de base de 6 cm, taxa de aquisição máxima de 30 FPS, foco manual
variando de 10 cm a infinito, campo de vista de 42 graus. O fabricante fornece
softwares para visualização estéreo, mas não para reconstrução. Porém, uma série
de bibliotecas são disponibilizadas pela comunidade para cálculo de disparidade e
profundidade.

2.2.2 Dispositivos com tecnologia de luz estruturada
Os dispositivos baseados na tecnologia de luz estruturada são compostos primaria-

mente por um emissor de luz na faixa do infra-vermelho que emite um padrão regular de
textura com alta granularidade, suficiente para permitir estabelecer correspondência em
cada pixel. Ainda estão acopladas ao dispositivo duas (ou mais câmeras) cada uma com
um sensor RGB e com um outro sensor que também percebe luz na faixa do infraverme-
lho. Estes últimos (em número de dois, um para cada câmera) são usados para captar as
imagem percebidas na faixa infra-vermelho.

As câmeras detectam os padrões emitido em infra-vermelho e se calcula disparidade
usando o mesmo princípio da reconstrução estéreo, gerando então um mapa de profun-
didade com precisão e resolução suficiente para várias tarefas. Neste caso, o cômputo
da reconstrução estéreo fica possível mesmo em cenas em que não haja textura (pois a
textura é gerada artificialmente). Vários desses dispositivos estão disponíveis atualmente,
entre eles:

• Microsoft Kinect V1: captura imagens RGB de 640 × 480 pixels e fornece mapas
de profundidade com a mesma resolução a 30 FPS. A faixa de distância de captura
do dispositivo vai de 0,8 até 4,0 m. O campo de visão é de 57o horizontal e 43o

vertical (Haggag et al. 2013).
• Real Sense SR300: encabeça a segunda geração de câmeras 3D desenvolvidas

pela INTEL. Obtém mapas de profundidade de 0,2 até 1,5 m com resolução de
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640 × 480 a 60 FPS, a câmera capta imagens de até 1.920 × 1.080 pixels (FHD)
(Intel 2016).
• Orbecc Persee: este dispositivo junta as características de um computador (CPU

Quad-core Cortex A17 e GPU Mali-T7) e de uma câmera 3D. Os fabricantes asse-
guram que ele pode ser utilizado no campo industrial, doméstico e em aplicações de
Visão Robótica. A faixa de detecção tridimensional é de 0,4 a 8 m, com uma preci-
são de 5 mm a uma distância de 2 m. Capta imagens RGB a 30 FPS com resoluções
de 1.280 × 720 pixels, 640 × 480 pixels (VGA) e 320 × 240 pixels (QVGA). As
imagens de profundidade que fornece são de 16 bits a 30 FPS, a resolução pode ser
de 640 × 480 (VGA) ou de 320 × 240 (QVGA) (Orbbec 2016).
• Asus Xtion Pro: este sensor 3D foi projetado com o fim de ser uma ferramenta

de desenvolvimento de aplicações que precisem da tecnologia Motion-sensor. A
resolução das imagens captadas é de 640 × 480 pixels (VGA), gera mapas de pro-
fundidade de 640 × 480 (VGA) a 30 FPS ou de 320 × 240 (QVGA) a 60 FPS. A
geração do mapa é feita em um intervalo de distancia de 0,8 a 3,5 m (ASUS 2016).
• PrimeSense Carmine 1,08: este dispositivo consegue obter imagens e mapas de

profundidade de 640 × 480 (VGA), esta versão trabalha na faixa compreendida
entre os 0,8 e 3,5 m, tem a versão 1,09 que percebe profundidade em um intervalo
reduzido de 0,35 a 1,4 m (PrimeSense 2016).

É importante recalçar que todo este conjunto de câmeras 3D são utilizadas para de-
senvolver projetos em ambientes internos.

2.2.3 Dispositivos com tecnologia Time of Flight
Dispositivos do tipo time of flight conseguem determinar a distância usando o tempo

que a luz emitida por fontes acopladas ao dispositivo leva para propagar até a superfície
de um objeto e ser refletida de volta a sensores também acoplados ao dispositivo, basica-
mente. Um mapa de distâncias pode ser gerado com esse tipo de dispositivo que fornece
diretamente a distância, sendo este o mesmo princípio de funcionamento dos sensores do
tipo LIDAR. Emissores e sensores ativos geralmente são utilizados. Alguns dispositivos
já estão disponíveis comercialmente, listados a seguir:

• RobotEye LIDAR : este tipo de laser-scan permite ajustes em operação da região
a ser escaneada bem como sua resolução. Os sensores laser possuem um range de
scan de 360o em azimute e 70o em elevação, com capacidade de adquirir pontos 3D
com densidade até 200 pontos por grau ao longo de cada eixo. Pode ser operado por
qualquer dispositivo conectado à rede. Suas aplicações sugeridas são nos campos
da robótica, automação, defesa e segurança, minas, petróleo e gás, e agricultura
(Robotics 2016).
• Kinect V2: diferenciando da versão anterior, este dispositivo utiliza uma melho-

rada tecnologia time of flight (Gokturk et al. 2004), capta imagens coloridas de até
1920 × 1080 pixels a 30 FPS. O tamanho do mapa de profundidade gerado é de
512 × 424 a 30 FPS, a faixa efetiva de detecção vai de 0,5 a 4,5 m. Ele é útil em
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aplicações que precisam captar cenas com ausência total de luz, faz possível adqui-
rir imagens independentes da iluminação. Podem adquirir-se imagens da câmera de
color e da câmera infravermelha ao mesmo tempo (Microsoft 2016).

2.3 Métricas para medir distâncias entre nuvens de pon-
tos

Antes de apresentar as métricas de similaridades que são consideradas nesta análise,
é importante entender por que uma métrica é necessária para medir similaridade entre
nuvens de pontos. Tomando-se como base o estudo sobre a postura (pose) considerada
correta do ponto de vista da Ergometria, usando dispositivos que capturam nuvens de
pontos, pode-se, por exemplo, capturar uma nuvem de pontos da postura considerada
ideal e outra de poses diferentes. Então, por algum tipo de medida de dissimilaridade,
o oposto de similaridade, pode-se inferir se esta pessoa está em uma pose que possa
degradar a sua coluna. Note a necessidade de um algoritmo que funcione eficientemente
e atenda a exigência de tempo real.

2.3.1 Distância de Hausdorff
A distância de Hausdorff é uma métrica que pode ser utilizada para comparar dois con-

juntos de dados. Considere dois grupos de dados A=(a1,a2, . . . ,am) e B=(b1,b2, . . . ,bn),
a distância de Hausdorff entre eles é definida como segue:

H(A,B) = max(h(A,B),h(B,A)) (2.1)

em que,
h(A,B) = maxa∈A(minb∈Bd(A,B)) (2.2)

h(B,A) = maxb∈B(mina∈Ad(B,A)) (2.3)

A Equação 2.2 é conhecida como a distância de Hausdorff direta (Huttenlocher, Klan-
derman e Rucklidge 1993), d(A,B) é uma medida de distância que geralmente é a Euli-
deana ou a norma L2 dada pela Equação 2.4, max() e min() são as funções que calculam
os valores máximos e mínimos respetivamente. Cada ponto am ou bn pode estar formado
por várias componentes de forma que ai = aix,aiy, . . . ,aiz e bi = bix,biy, . . . ,biz. Assim,
d(A,B) pode ser reescrito como segue:

d(ai,bi) =
√

(aix−bix)2 +(aiy−biy)2 + · · ·+((aiz−biz)2) (2.4)

Para calcular a Equação 2.2 considera-se que A e B tenham m e n elementos, respe-
tivamente. Toma-se a1 e calcula-se a distância Euclidiana com cada um dos elementos
do vetor ou conjunto B, dessa forma obtém-se n valores. Dentre as n distâncias é sele-
cionada a menor. Esse processo é repetido para a2, . . . ,am, de maneira que são obtidas
m distâncias. Dentre os últimos resultados o maior é chamado distância de Hausdorff
direta (h(A,B)). Essa distância identifica o ponto a dentro de A que está mais distante de
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qualquer ponto de B e mede a distância de a para seu vizinho mais próximo em B (Zhijia
et al. 2003).

A distância de Hausdorff mede o grau de incompatibilidade entre dois conjuntos de
dados, medindo a distância do ponto de A que está mais distante de qualquer ponto B e
vice-versa, ver Equação 2.5.

H(A,B) = max(maxa∈A(minb∈B‖a−b‖),maxb∈B(mina∈a‖a−b‖)) (2.5)

Definindo as funções d(x) = (minb∈B‖x− b‖) e f (x) = (mina∈A‖a− x‖) obtém-se a
distância de Hausdorff representada como segue:

H(A,B) = max(maxa∈Ad(a)),maxb∈Bd(b)) (2.6)

As gráfica de d(x) e f (x) são conhecidas como Superfícies de Voronoi de B e A
(Huttenlocher, Kedem e Sharir 1993), respetivamente, a distância de Hausdorff pode ser
calculada computando d(a) para todo a ∈ A e f (x) para todo b ∈ B.

2.3.2 Distância de Mahalanobis
A distância de Mahalanobis foi proposta pelo estatístico indiano Mahalanobis (1936).

Diferentemente da distância Euclideana, essa métrica considera a correlação das variáveis
mediante o cálculo da matriz de covariâncias, estatisticamente a covariância representa a
força de correlação de duas ou mais variáveis aleatórias. Formalmente, a distância de
Mahalanobis entre um grupo de valores com média µ = (µ1,µ2,µ3, . . . ,µp) e matriz de
covariância S para um vetor multivariado x = (x1,x2,x3, . . . ,xp) é definida como:

DM(x) =
√
(x−µ)T S−1(x−µ). (2.7)

S é uma matriz quadrada e simétrica de ordem p, os valores diagonais correspondem
as variâncias e os restantes são as covariâncias das variáveis:

S =


Var(x1) · · · Cov(x1,xi) · · · Cov(x1,xp)

... . . . ...
...

...
Cov(xi,x1) · · · Var(xi) · · · Cov(xi,xp)

... · · · ... . . . ...
Cov(xp,x1) · · · Cov(xp,xi) · · · Var(xp)

 (2.8)

Os valores de variância e covariância podem ser obtidos através das Equações 2.9 e
2.10 respetivamente.

Var(a) =
1
n

n

∑
i=1

(ai−a)2 (2.9)

Cov(a,b) =
1
n

n

∑
i=1

(ai−a)(bi−b) (2.10)
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A distância de Mahalanobis também pode ser definida como uma medida de dissimilari-
dade entre duas variáveis aleatórias multivariadas ou dois vetores aleatórios ~x e ~y com a
mesma distribuição de probabilidade e a matriz de covariância S como:

d(~x,~y) =
√

(~x−~y)T S−1(~x−~y). (2.11)

Se a matriz de covariância é a matriz identidade, a distância de Mahalanobis coincide
com a distância euclidiana. Se a matriz de covariância é diagonal, então a medida de
distância resultante é chamada distância euclidiana normalizada, definida como:

d(~x,~y) =

√
p

∑
i=1

(xi− yi)2

σ2
i

(2.12)

em que σi é o desvio-padrão de xi no conjunto amostral.
A distância de Mahalanobis é uma ferramenta eficiente para calcular similaridade de

duas amostras desconhecidas, possui três importantes propriedades: invariância rotacio-
nal, invariância translacional e invariância afim (Huang, Zhou e Lu 2010).

2.4 Registro de duas nuvens de pontos
O registro de nuvens de pontos procura o posicionamento e orientação relativas entre

duas vistas de uma cena, adquiridas a partir de posições diferentes, representadas por
pontos tridimensionais. De acordo com o exposto por Rusinkiewicz e Levoy (2001) o
registro entre duas nuvens de pontos de maneira geral tem as seguintes fases:

• Seleção: amostragem de conjuntos de pontos das nuvens de pontos de entrada.
• Casamento (matching): estimação de correspondências entre os pontos seleciona-

dos nas nuvens.
• Ponderação: atribui um peso adequado aos pares de pontos encontrados.
• Rejeitado: filtragem de correspondências para eliminar os pontos que não tem par.
• Alinhamento: seleção de uma métrica para medir o erro e minimização dele para

estimar a melhor transformação geométrica (rotação e translação) entre as nuvens.

Existem uma variedade de algoritmos apresentados para resolver o problema do re-
gistro entre das nuvens de pontos, eles podem ser resumidos em dois grupos: os baseados
em features e os algoritmos de registro iterativo (Holz et al. 2015). No caso do primeiro
grupo são calculados descritores geométricos das features dos pontos das nuvens obje-
tivo e fonte e relacionados em espaços de altas dimensões, a eficiência do casamento dos
pontos depende da descritibilidade, unicidade e persistência dos descritores. Os algorit-
mos de registro iterativo não fazem casamento dos descritores das features mas procuram
os pontos que ficam mais perto, na etapa de correspondência e na fase alinhamento são
considerados só os pares de pontos encontrados.
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2.4.1 Registro iterativo de pontos próximos
Este tipo de algoritmos baseados em ICP requer uma transformação inicial robusta

para aumentar a probabilidade de sucesso no alinhamento. A seguir são apresentadas as
etapas destes algoritmos e as alternativas que a biblioteca Open Source PCL fornece para
o desenvolvimento de cada uma delas:

• Seleção dos pontos: para extrair subconjuntos de dados das nuvens originais podem
ser usados métodos de redução de informações, no caso de algoritmos baseados em
ICP comumente se faz uma amostragem de acordo a uma distribuição da nuvem
modelo ou base. PCL oferece alternativas como: amostragem no espaço índice que
toma todo enésimo ponto das nuvens, subamostragem uniforme no espaço 3D de
entrada e amostragem no espaço de superfícies locais normais.
• Casamento de pontos correspondentes: esta etapa para cada ponto pi da nuvem

de pontos fonte P se procura seu vizinho q j mais perto dentro da nuvem objetivo
Q. Uma busca ponto a ponto dentro das duas nuvens pode ser uma tarefa muito
extensa e computacionalmente custosa quando se trabalha com nuvens de milhares
de pontos, como alternativas são usadas algumas estruturas de dados (octree ou
(kdtree). A biblioteca PCL permite escolher o valor máximo de distância entre
os pontos correspondentes, os casais que não cumprirem com esse requisito são
filtrados.
• Rejeição e filtragem de correspondências: nesta etapa os pares de pontos encontra-

dos anteriormente são filtrados e eliminados no caso do não cumprimento de algu-
mas condições. Esse processo facilita a convergência para um mínimo global do
algoritmo de estimação da transformação. PCL apresenta as seguintes alternativas
para esta fase:

– Rejeição de correspondência baseada em distância
– Rejeição baseada em distâncias médias
– Rejeição de pares com coincidências na nuvem objetivo duplicadas.
– Rejeição baseada em RANSAC (Random Sample Consensus).
– Rejeição baseado em compatibilidade normal
– Rejeição baseada no limite das superfícies
– Rejeição pipelines

• Alinhamento: a estimação da rotação e translação entre as nuvens de pontos pode
ser feita mediante a minimização do erro dos pares de pontos correspondente, exis-
tem principalmente duas métricas de erro a serem minimizadas: ponto a ponto e
ponto a plano. Em PCL são desenvolvidas as seguintes alternativas:

– Métrica de erro padrão ponto a ponto: ICP fornece uma implementação de
erro ponto a ponto usando SVD (Single Value Descomposition).

– Métrica de erro ponto a plano.
– Mínimos quadrados lineares ponto a plano.
– Métrica de erro ponderada ponto a plano.
– Mínimos quadrados lineares ponderados ponto a plano.
– Métrica de erro generalizada e ICP generalizado.
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• Critério de terminação: em algoritmos de tipo iterativo é de crucial importância
considerar um critério para que ele finalize, PCL apresenta estas variantes:

– Número máximo de iterações.
– Limite relativo de transformações.
– Número máximo de iteração similares.
– Erro quadrático meio relativo.
– Erro quadrático meio absoluto.

O registro de nuvens de pontos tridimensionais baseado em ICP requer que o alinha-
mento inicial seja confiável para evitar convergir para um mínimo local errado. Executar
várias vezes o ICP com alinhamentos inicias aleatórios costuma ser uma das soluções para
o problema proposto. Uma alternativa mais rápida e automática é a determinação de cor-
respondências ponto a ponto de pontos importantes (ou keypoints) obtidos num processo
prévio de matching de descritores de keypoints extraídos das duas nuvens de pontos. PCL
fornece várias alternativas para o caso de ser necessário desenvolver essa etapa prévia
(Holz et al. 2015).

2.5 Segmentação e rotulação das partes de um corpo hu-
mano

Buys et al. (2014) propõe uma alternativa para detecção de humanos e estimação de
posturas a partir de dados RGB-D. Este algoritmo trabalha eficientemente em ambien-
tes desordenados e com ocultação de certas partes, pois realiza uma pesquisa de todas
as hipóteses possíveis de cada parte do corpo e utiliza um modelo humano cinemático
subjacente. A proposta se adapta on-line às roupas e ambientes mediante a estimação
on-line de um modelo de aparência que combina os dados de uma imagem colorida com
uma rotulação baseada em dados de profundidade. O trabalho apresenta um método para
o treinamento RDF (Ramdom Decision Forest) que inclui os dados necessários para um
retreinamento com distintos modelos de corpos humanos, este retreinamento pode ser de-
senvolvido com modelos cinemáticos e poses distintas das usadas originalmente, visto
que todo o material e os códigos são open source.

Na Figura 2.3 é ilustrado um diagrama de blocos do algoritmo cuja saída principal
é o esqueleto da pessoa capturado na cena. O algoritmo mencionado pode ser dividido
em duas etapas para facilitar sua descrição. Inicialmente cada pixel da imagem de pro-
fundidade de um frame é rotulado como uma determinada parte do corpo, usa-se um
classificador RDF. Como não existe eliminação prévia do fundo, a rotulação resultante
é muito ruidosa, os dados resultantes são agrupados dentro de distintas partes do corpo
para, posteriormente, com ajuda de um modelo cinemático detectar uma pessoa e extrair
um esqueleto ruidoso com algumas partes do corpo perdidas e outras localizadas errone-
amente.

Uma segunda etapa inicia com uma segmentação baseada em cores e profundidade,
ela usa a estimação ruidosa do esqueleto e uma imagem RGB, logo são desenvolvidos
novamente os processos de rotulação, agrupamento e obtenção de um esqueleto mais
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completo e preciso. Como se observa na Figura 2.3, nessa parte do algoritmo se consegue
recuperar partes do corpo faltantes e localizar melhor as partes captadas na etapa inicial.

Figura 2.3: Diagrama de blocos do algoritmo de detecção e estimação de poses de huma-
nos apresentado por Buys et al. 2014.

2.5.1 Rotulação das partes do corpo em pixeis
A rotulação do corpo humano é implementada através de um classificador RDF cujos

aspectos principais são: os dados de treinamento, a etapa de aprendizagem e as árvores
de decisões na sua saída. A seguir são descritos cada um deles.

• Dados de treinamento: constituem um conjunto de imagens de profundidade de
corpos humanos com cada uma de suas partes devidamente rotuladas. Inicial-
mente é gerado um modelo humano virtual baseado no modelo de MakeHuman
MH (M. Bastoni 2012), ele pode ser parametrizado de acordo o gênero, idade ou
altura de um humano. A informação referente às distintas poses adotadas pelo
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corpo humano em atividades de ambientes internos é adquirida usando a base de
dados CMU Mocap (seleciona 80.000 poses)(CMU Graphics Lab Motion Capture
Database 2011). Logo é desenvolvida a etapa de mapeamento da cadeia cinemá-
tica de CMU ao modelo, são assinalados manualmente vinte e cinco partes do corpo
(quatro da cabeça, pescoço, quatro do tronco, mãos, antebraços, braços, cotovelos,
coxas, pernas, joelhos e pés). Finalmente o mapeamento do esqueleto e renderi-
zação de imagens de profundidade são desenvolvidos com os softwares Blender e
OpenGL.
• Treinamento e aplicação do classificador RDF: a partir das imagens de profundi-

dade, são extraídas características usadas no trenamento do classificador RDF. Ba-
sicamente, essas caraterísticas correspondem à diferença de profundidade de dois
pixeis deslocados (Shotton et al. 2011). Uma característica de cada pixel x de uma
imagem I é obtida pela expressão 2.13:

fθ(I,x) = dI

(
x+

u
dI(x)

)
−dI

(
x+

v
dI(x)

)
(2.13)

em que dI(x) é a profundidade do pixel x, θ= (u,v) descreve os deslocamentos u e v
normalizados pela profundidade. Os pixeis reconhecidos como parte do fundo tem
assinalado um elevado valor de profundidade. Cada pixel é representado por um
conjunto de 2.000 características e para o treinamento são calculadas essas caracte-
rísticas para 2.000 pixeis aleatórios para cada corpo humano. A partir dos vetores
obtidos são criados Randomized decision forests, cada Nt árvore gera uma distribui-
ção sobre o pixel rotulado Pt(c|I,x). Eles são combinados para estimar uma floresta
P(c|I,x):

P(c|I,x) = 1
Nt

Nt

∑
t=1

Pt(c|I,x) (2.14)

• Árvores de decisões: os resultados do aprendizagem são árvores de decisões de
vinte níveis com mais de um milhão de nós, quando o algoritmo de detecção é
executado são usados até quatro desses árvores para formar um RDF.

2.5.2 Agrupamento (Clustering)
O classificador RDF rotula cada pixel como uma parte do corpo. Neste procedimento,

cada conjunto de pixels rotulados pertencentes a uma parte devem ser agrupados em gru-
pos menores de maneira que possa ser extraído o esqueleto. Por meio da formação desses
conjuntos de pixeis, utiliza-se o algoritmo de pesquisa BFS (Breadth First Search) se-
guido por duas etapas de filtragem. Com o primeiro filtro, são eliminados os conjuntos
que não têm uma quantidade mínima de nós e, no segundo, os que não cumprem com
determinadas características antropométricas do corpo humano.



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 17

2.5.3 Melhorando a segmentação e a rotulação
A fim de melhorar a qualidade da rotulação das partes do corpo humano do algoritmo

de Buys et al. (2014), descrito anteriormente, Carraro et al. (2016) adiciona uma etapa
prévia de detecção de pessoas (considerando a proposta de Munaro et al. (2012)) que
detecta humanos e atribui um valor de profundidade ao restante no mapa de profundidade
de entrada. Este algoritmo faz a detecção através dos seguintes passos:

• Filtragem de grade de voxels: os pontos das nuvens RGB-D fornecidas pelo sensor
são agrupados em conjuntos de voxels de 0,06 m, cada grupo assume um único valor
de seu centroide. Esta filtragem permite melhorar o processamento dos dados com
a diminuição da quantidade de pontos 3D, além de obter nuvens com densidades
similares.
• Eliminação do plano de terra: estimação dos coeficientes do plano com o método

dos mínimos quadrados baseado em RANSAC (Ramdom Sample Consensus). A
cada quadro, este plano é atualizado.
• Agrupamento: uma vez eliminado o fundo, é implementado um aglomerado Eucli-

deano 3D que agrupa todos os pontos que representam uma pessoa.
• Detecção humana: baseado na detecção de cabeças humanas, são criados sub con-

juntos de pontos 3D; cada um deles contém os dados de uma pessoa apenas, para re-
conhecer que efetivamente contém um humano nos dados RGB que correspondem
a cada subconjunto; é aplicado o detector de pessoas baseado em HOG (Histograms
of Oriented Gradients) proposto por Dalal e Triggs (2005).

Para integrar o processo descrito anteriormente com a etapa de segmentação e rotula-
ção da seção anterior, é necessário gerar novas imagens RGB e de profundidade com os
pontos que contém apenas informação(ões) da(s) pessoa(s) presentes na cena. Ao que está
fora (background) é atribuído um valor de profundidade maior (por exemplo 10 metros).



Capítulo 3

Estado da Arte

Na subárea de pesquisa de Computação Gráfica conhecida como Modelagem Geomé-
trica, as formas 3D são descritas por modelos que representam superfícies ou volumes.
Geralmente, uma discretização do modelo é necessária, sendo que as discretizações mais
comuns são as malhas (triangulares ou tetraédricas) e as grades regulares. Em Visão
Computacional, a representação dos objetos tem sido feita regularmente (e recentemente)
com o uso nuvens de pontos 3D. Na literatura, há métodos que determinam similaridade
considerando principalmente superfícies ou pontos como formatos para os dados de en-
trada, como visto no Capítulo 2. Também podem ser encontrados métodos para calcular
similaridade considerando o tipo de objeto (objetos rígidos e não rígidos).

3.1 Similaridade de Objetos Representados por Superfí-
cies

Nos estudos recentes de semelhança entre formas 3D, observa-se a tendência de cal-
cular certas características através da modelagem das formas em determinados espaços.
A similaridade pode ser quantificada em termos da distorção necessária para levar uma
forma em outra, dentro de um mesmo espaço. A contribuição deste enfoque indica que
similaridade não pode ser avaliada por uma única ação pontual, mas sim, também, pelo
uso de algum mapeamento (uma função ou um funcional) entre as formas. A proposta
de Gromov-Hausdorff é uma das ferramentas mais usadas para modelagem em espaços
métricos, permitindo a utilização de várias métricas e é por isso que trabalhos como os de
Bronstein et al. (2006), Bronstein et al. (2010) e Wang et al. (2012) aplicam, em conjunto,
a distância Geodésica, a distância de Difusão e a distância Commute Time, respetivamente.

A estimação de similaridade entre formas 3D pode ser feita, também, através descri-
tores da forma, que são definições baseadas em estruturas matemáticas que caracterizam
detalhadamente as formas 3D. Os descritores devem ser robustos e estar dotados de pro-
priedades de invariância adequados, também conhecidos como features. Na literatura,
uma variedade de descritores podem ser encontrados, tais como histogramas, matrizes, e
gráficos que têm informação de vários tipos (pontual, superficial ou volumétrica). Este
tipo de método adquire a informação da forma dos objetos por meio de funções e a usam
para gerar os descritores. Então, a determinação da similaridade implica na comparação
dos descritores, somente, utilizando alguma distância apropriada.

18
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No trabalho de Mademlis et al. (2009) utiliza-se um descritor que codifica proprie-
dades rígidas das formas 3D baseado nos fenômenos gravitacionais que resultam na área
circundante de cada objeto 3D. O descritor é uma combinação de histogramas indepen-
dentes que relacionam proximidade superficial, intensidade de campo e curvaturas. A
similaridade é determinada mediante comparações com distâncias de Difusão e L2 Nor-
malizada.

O trabalho de Bronstein e Kokkinos (2010) propõe um descritor Heat Kernel Signa-
ture (HKS) invariante a escalas (SI-HKS). A independência da escala é feita em termos
de uma transformação de escala e de uma translação no tempo. Esta transformação de
escala é obtida pelo logaritmo HKSt e sua derivada com relação ao tempo. A transla-
ção á calculada a partir da magnitude da transformada discreta de Fourier. O SI-HKS de
cada ponto da superfície é comparado usando a distância L1. Esta proposta de descritores
locais pode ser utilizada para formas que apresentam deformações isométricas, ruído to-
pológico, falta de dados, e mudança de escala local e global. A escolha de um esquema de
discretização usando o operador de Laplace-Beltrami torna possível usar o método com
dados de entrada em formato de nuvens de pontos ou superfícies.

3.2 Similaridade de Objetos Representados por Nuvens
de Pontos 3D

Uma análise de tendências, perspetivas e aplicações da avaliação de similaridade entre
formas 3D é apresentada por Biasotti et al. (2016), que consideram que a maior parte de
trabalhos relacionados com similaridade entre formas tridimensionais têm como entrada
superfícies. Mas, os autores acham importante também as contribuições de Mateus et al.
(2008), Natali et al. (2011) e Mahmoudi e Sapiro (2008) que assumem objetos repre-
sentados por nuvens de pontos 3D. Na primeira proposta, é apresentada uma alternativa
para comparar formas 3D articuladas usando autofunções Laplacianas. Usa-se a distância
Húngara para determinar a correlação entre as autofunções das duas formas analisadas.
No caso do segundo artigo (Natali et al. 2011), os objetos representados pelas nuvens de
pontos são descritos através de representações esqueléticas conhecidas como gráfico da
nuvem de pontos, para comparar esses gráficos utiliza-se a distância Gráfica Espectral,
que é uma extensão do conjunto de métricas de gráficos baseadas na Teoria de Laplace.
No último artigo, é apresentada uma proposta baseada na comparação de distribuições
de medidas intrínsecas das nuvens de pontos obtidas a partir da distância Geodésica e de
Difusão. Os histogramas que definem a geometria interna de cada objeto são compara-
dos mediante métricas de distâncias para distribuições como: X2, L2, L1 e divergência de
Jensen-Shanon.

No trabalho de Huang e You (2012), é apresentada uma proposta para encontrar cor-
respondências entre duas nuvens de pontos baseada em auto-similaridade 3D, aplica-se
uma métrica de similaridade entre as nuvens que considera em conjunto informações ge-
ométricas e fotométricas. Dentro das propriedades geométricas, são estudadas as normais
às superfícies e suas curvaturas. A correspondência é testada com sucesso utilizando
nuvens de pontos de representações humanas com variações em rotação e escala, com
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transformações afins, com buracos e para rasterização.
O trabalho desenvolvido por Dyshkant (2010) descreve um algoritmo para obter uma

métrica que define a similaridade de superfícies representadas por nuvens de pontos. A
proposta sugere realizar uma comparação entre aproximações de porções de superfícies
obtidas a partir do método de triangulação de Delaunay. Essas superfícies são representa-
das por funções lineares de duas variáveis. Com o algoritmo em questão, foram resolvidos
alguns problemas como a análise de rostos humanos obtidos por sensores tridimensionais.
Especificamente, esta técnica foi usada na comparação de modelos tridimensionais de fa-
ces de pessoas diferentes.

Os trabalhos de Mémoli e Sapiro (2004) e de Mémoli e Sapiro (2005a) sugerem que
a similaridade entre nuvens de pontos que descrevem subvariedades pode ser obtida me-
diante uma proposta geométrica baseada no cálculo da distância de Gromov-Hausdorff.
Ela foi introduzida em um modelo probabilístico para trabalhar com nuvens de pontos e
computar distâncias discretas.

No artigo desenvolvido por Zhang et al. (2016), é apresentado um método para me-
dir similaridade parcial rígida entre um modelo 3D e uma nuvem de pontos. O cálculo
de similaridade é feito considerando a área da superfície do modelo e a distância entre o
modelo 3D e a nuvem de pontos. A similaridade é definida como a razão entre a área de
superfície ponderada do modelo e a distância de Hausdorff unilateral ponderada determi-
nada a partir do modelo para a nuvem de pontos. Este procedimento tem a vantagem de
ser capaz de avaliar similaridades globais e parciais.

No trabalho de Grimmer et al. (2011), são comparados conjuntos de nuvens de pontos
3D dos pés de pessoas de diferentes procedências. A finalidade é obter informação do im-
pacto dos fatores que influenciam na forma dos pés e seu relacionamento. Dois diferentes
métodos são apresentados para quantificar a similaridade que existe entre as nuvens 3D
das superfícies capturadas. Antes do desenvolvimento desses procedimentos, é feita uma
etapa de normalização da posição e orientação do pé. Os autores consideram que a pri-
meira técnica utilizada pode ser reproduzida com nuvens de pontos em geral, a medida de
similaridade é uma aproximação da diferença dos volumes das nuvens de pontos alinha-
das. Neste procedimento, inicialmente são encontradas as partes dos objetos que diferem
quando as nuvens são superpostas, o volume de todas esta áreas se somam para obter a
métrica final. Considera-se como vantagem o fato que ele dá uma medida relativamente
intuitiva e significativa de semelhança entre dois objetos tridimensionais. No entanto, o
método apresenta como desvantagem o fato de todas as diferenças entre as superfícies
dos objetos serem assumidas com um mesmo peso sem tornar possível uma análise com
ponderações para diferentes regiões do objeto. O segundo método analisa a similaridade
considerando dezenove características relacionadas com partes distintas do pé, cada uma
delas situa-se dentro de grupos ponderados. O valor de similaridade é obtido, então, me-
diante o cálculo da distância euclidiana entre vetores em dezenove dimensões.

3.3 Similaridade Entre Objetos Rígidos e não Rígidos
No trabalho de Osada et al. (2001), representa-se um modelo 3D rígido usando dis-

tribuições de formas como distribuições de probabilidade obtidas da amostragem de fun-



CAPÍTULO 3. ESTADO DA ARTE 21

ções e de medição de propriedades geométricas do modelo 3D. Uma das distribuições de
forma representa a distribuição de distância euclidiana entre pares de pontos selecionados
aleatoriamente na superfície do objeto. A dissimilaridade entre dois objetos é calculada
mediante uma métrica que mede distâncias entre distribuições, tal como a norma de Min-
kowski.

O desafio de determinar similaridade entre objetos não-rígidos, foi desenvolvido con-
siderando uma série de alternativas em função do tipo de deformações que apresen-
tam. Bronstein et al. (2006) e Mémoli e Sapiro (2005b) utilizam um marco de Gromov-
Hausdorff com distância Geodésica. Elad e Kimmel (2003) trabalham com formas canô-
nicas e distância Geodésica, enquanto que Coifman et al. (2005) usa formas canônicas
com distância de Difusão. Bronstein et al. (2010) demonstra que a substituição da distân-
cia Geodésica por distâncias de Difusão, dentro do marco de Gromov-Hausfdorff, é uma
alternativa mais robusta para comparar formas não rígidas. Além disso, mudar o cálculo
da distância Geodésica entre um par de pontos de uma superfície pelo cálculo da distân-
cia de Difusão permite melhorar o reconhecimento de superfícies com algumas variações
topológicas como a presença de buracos. Os trabalhos de Wang et al. (2012) e Kanezaki
et al. (2014) consideram um importante fator a mais, a escala. Para tratá-la, propõem
como métrica a utilização da distância Commute Time.

3.4 Similaridade Usando Medidas de Distância
Métodos para calcular similaridade de objetos baseados em cálculo de medidas de

distância também já foram propostos na literatura. A distância de Gromov-Hausdorff
foi proposta pela primeira vez como métrica para calcular similaridade entre objetos por
Mémoli e Sapiro (2004). Para detectar esta característica entre dois objetos não rígi-
dos, considera-se utilizar a distância de Gromov-Hausdorff em conjunto com a distância
Geodésica (Mémoli e Sapiro 2005b, Bronstein et al. 2006), com distâncias de Difusão
(Bronstein et al. 2010), ou com Commute Time (Wang et al. 2012)). Nesta última pro-
posta, a distância de Gromov-Hausdorff é computada hierarquicamente, incluindo méto-
dos de rotulação em grafos (graph labeling).

Como visto, a distância Geodésica é uma medida usada para definir a geometria intrín-
seca dos objetos, sendo invariante à deformações inelásticas e isométricas. É devido a isso
que é usada por Mémoli e Sapiro (2005b), Mahmoudi e Sapiro (2008), Bronstein et al.
(2006), Smeets et al. (2012), Mahmoudi e Sapiro (2008) e Elad e Kimmel (2003) como
alternativa para calcular similaridade de alguns tipos de objetos não rígidos. No caso de si-
milaridade parcial, foram desenvolvidas propostas que utilizam a distância Geodésica em
conjunto com outros métodos (Bronstein, Bronstein, Bruckstein e Kimmel 2008, Brons-
tein e Bronstein 2008).

As mudanças de conectividade que os objetos não rígidos podem sofrer na presença de
transformações topológicas, alteram as X trajetórias entre dois pontos, considerando que
a distância Geodésica toma o caminho mais curto entre esses pontos, em certas ocasiões
essas alterações podem gerar significativas mudanças no cálculo desta distância. Isto
faz que no caso de transformações topológicas seja preciso utilizar outra alternativa de
métrica intrínseca como a de Difusão (Wang et al. 2012).



CAPÍTULO 3. ESTADO DA ARTE 22

A distância de Difusão está relacionada com a probabilidade de viajar dentro de uma
superfície, desde um ponto a outro em um número fixo de passos randômicos (Mahmoudi
e Sapiro 2008). Esse tipo de distância tem um efeito de média em todos os caminhos que
conectam dois pontos, sendo, como resultado, menos sensível a mudanças de topologia,
de acordo com Bronstein et al. (2010).

Os trabalhos apresentados por Bronstein et al. (2010), Coifman et al. (2005), e Mah-
moudi e Sapiro (2008) apresentam alternativas mais robustas, pela análise de similaridade
entre objetos não rígidos em comparação com aquelas baseados em distâncias geodésicas,
elas utilizam distâncias de Difusão.

Kanezaki et al. (2014) e Wang et al. (2012) concluem que sua análise de similari-
dade de objetos não rígidos atende deformações isométricas, restringidas por mudanças
topológicas e também variações de escala. A alternativa proposta que cumpre com os
requisitos mencionados baseia-se na implementação da distância Commute Time. Esta
mede a conetividade entre os pontos por caminhos de qualquer longitude e à relaciona
com o tempo esperado que dura um percurso aleatória que inicia no ponto X , indo através
de Y e retornando a X .

3.5 Métodos de Similaridade em Tempo Real
Huang, Hilton e Starck (2010) apresentam uma avaliação de desempenho das métricas

de similaridade entre objetos em tempo real. Para isto usam um vídeo 3D de quatorze pes-
soas realizando vinte e oito movimentos com correspondências temporais desconhecidas.
Foram avaliadas métricas de similaridade de forma estática e medidos alguns parâmetros
de desempenho para recuperação de formas rígidas: distribuição de forma, giro de ima-
gem, histograma de formas e os harmônicos. O trabalho demonstra que os histogramas
de formas com amostragem de volume dão, consistentemente, o melhor desempenho para
diferentes atores e movimentos.

O artigo de Zhou et al. (2015) apresenta um novo método para reconstrução em tempo
real de objetos com formas semelhantes em 3D. Otimiza-se seus parâmetros de poses
e formas usando uma representação volumétrica. O método melhora a integridade da
reconstrução, uma vez que transfere o conhecimento superficial entre objetos de forma
semelhante usando cálculo de similaridade. Uma desvantagem do modelo é a pouca ro-
bustez na detecção de outliers.

3.6 Resumo da Revisão Bibliográfica
Na Tabela 3.1 é apresentado um resumo da revisão bibliográfica enfatizado a metodo-

logia usada na determinação da similaridade de objetos rígidos, são destacados os tipos
de similaridade e da invariância dos métodos, além de identificar se o análise involucra
nuvens de pontos ou formas tridimensionais. No caso de objetos não rígidos os traba-
lhos mais relevantes são enumerados na Tabela 3.1, considerados sob os mesmos termos
de análise escolhidos para os objetos não rígidos, é importante realçar que nenhum dos
artigos registrados nas tabelas foram desenvolvidos para aplicações em tempo real, nesta
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Tabela 3.1: Resumo da revisão bibliográfica sobre objetos rígidos

Referência Metodologia Tipo de
Similaridade

Formato dos
dados Invariância

Memoli(2004) Distância de Gromov-Hausdorff Total Nuvens de pontos Rígida
Zhang(2016) Distância de Hausdorff Total Nuvens de pontos Rígida

Huang(2012)

Comparação de descritores
fotométricos

(intensidade, textura)
e geométricos (superficies normais,

direcção da maior curvatura)

Total Nuvens de pontos
Rígida
Escala

Mademlis(2009)

Comparação de descritores
(baseados em fenômenos gravitacionais

resultantes na área circundante
do objeto) mediante distâncias de Difusão

e L2 Normalizada

Total Formas 3D Rígida

Huang(2010)

Comparação de descritores
(distribuição de forma,

spin imagem,
o histograma de

formas e harmônicos)

Total Formas 3D Rígida

linha foram registados apenas os trabalhos de Huang, Hilton e Starck (2010) e Zhou et al.
(2015).
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Tabela 3.2: Resumo da revisão bibliográfica sobre objetos não rígidos

Referência Metodologia Tipo de
Similaridade

Formato
dos dados Invariância

Dyshkant(2010)
Comparação de funções de superfícies

obtidas por
Triangulação de Delaunay

Total
Nuvens de

pontos
Rígida

Isométrica

Mahamoudi e
Sapiro (2008)

Comparação de descritores
de histogramas

de medidas intrínsecas
(Geodésica, Difusão),

para comparar utiliza X2.

Total
Nuvens de

pontos
Isométrica

Rígida

Mateus(2008)
Autofunções Laplacianas

comparadas mediante
distância Hungara

Total
Nuvens de

pontos
Rígida

Isométrica

Grimmer(2011)

Comparação de Volumes
mediante Distância

Euclidiana entre vetores
dos objetos.

Total
Nuvens de

pontos
Rígida

Isométrica

Natali(2011)

Gráficos de esqueletos,
extensão da Gráfica
de Reeb comparadas

mediante Distância Gráfica
Espectral

Total
Nuvens de

pontos
Rígida

Isométrica

Smeets(2012)
Comparação de descritores

(baseados em distâncias Geodésicas)
mediante distância X2.

Total Formas 3D
Rígida

Isométrica

Bronstein(2006)
Distância Gromov-Hausdorff

Distância Geodésica Parcial Formas 3D Isométrica

Bronstein(2008) Optimização de Pareto Parcial Formas 3D Isométrica

Bronstein(2008b) Optimização de Pareto Total Formas 3D
Isométrica
Topológica

Bronstein(2010)
Distância de Gromov- Hausdorff

Distância de Difusão Total Formas 3D
Isométrica
Topológica
restringida

Wang(2012)
Distância de Gromov-Hausdorff

Distância Commute Time Total Formas 3D

Isométrica
Topológica
restringida

Escala
Elad e Kimmel

(2003)
Formas Canónicas e
Distância Geodésica Total Formas 3D

Rígida
Isométrica

Cofman(2005)
Formas Canónicas e
Distância de Difusão Total Formas 3D

Isométrica
Topológicas
restringidas
(buracos)

Kanezaki(2014) Distância Commute Time Total Formas 3D

Rígida
Isométricas
Topológicas

restritas
Escala

Bronstein(2010a)

Superficies representadas
pelo descritor

Invariant Scale Heat
Kernel Signature e comparadas

mediante a Distância,.

Total Formas 3D
Isométrica

Escala
Rígida



Capítulo 4

Similaridade Entre Objetos
Não-Rígidos Restritos

O problema cuja solução buscamos nesta dissertação pode ser formulado e solucio-
nado através da determinação de modelos matemáticos de transformações, visando en-
contrar diferenças entre nuvens de pontos, incluindo transformações não rígidas, até certo
ponto (corpos deformáveis restritos). Como pôde ser visto nos capítulos anteriores, estu-
damos os modelos mais usados para determinação de similaridade entre nuvens de pontos
e neste momento, queremos determinar quais dessas técnicas (ou descobrir novas) pos-
sam ser aplicadas visando a determinação de similaridade entre nuvens de pontos obtidas
de objetos deformáveis, após terem sofrido modificações ou não em sua forma. Nesta
direção, esta pesquisa analisa métricas baseadas nas distâncias de Hausdorff e Mahalano-
bis com a finalidade de calcular similaridade para duas ou mais nuvens de pontos obtidas
por algum dispositivo 3D (por exemplo do tipo RGB-D ou usando visão estéreo) de ce-
nas contendo objetos não rígidos e considerando que o processamento deve ser em tempo
real. Para tal, alguns formalismos são desenvolvidos neste Capítulo visando formalizar
melhor a solução para tal problema.

4.1 Objetos deformáveis restritos (corpo humano)
Como restrição imposta, os objetos, apesar de serem considerados deformáveis, não

sofrem alterações consideráveis em sua estrutura física, ou seja, estabelece-se um certo
limite para a deformação sofrida, ao que denominamos de objetos deformáveis restritos.

Um corpo do tipo que estamos tratando, tipicamente, é um objeto articulado, que
pode ser representado matematicamente por elos (links) e juntas. Na sua configuração, as
posições e orientação de um elo em relação a outro pode sofrer alteração. Porém, a cadeia
toda deve se manter conectada. Cada elo, de forma isolada pode sofrer deformações
rígidas e não rígidas.

Note que um conjunto de elos ligados por juntas pode sofrer deformação em sua es-
trutura, portanto essas podem ser representadas por transformações rígidas e não rígidas,
mas não envolvendo transformação de escala. Na verdade, um corpo articulado trata-se
de um objeto que pode ser modelado por uma estrutura em forma de árvore, de maneira
hierárquica (ver Figura 4.1). Fixada uma origem, dependendo da configuração atual, é
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Figura 4.1: Representação do corpo humano como um objeto não rígido articulado .

possível encontrar uma árvore onde os nós filhos representam as transformações de cada
elemento componente do corpo de uma pessoa. No caso, um braço está ligado ao tronco
(que detém o sistema de coordenada global). Então o braço está representado por um
nó de segundo nível na estrutura. Assim, hierarquicamente, nós subsequentes na árvore
representariam outros elos (antebraço por exemplo) que estariam ligados aos anteriores,
até chegar aos dedos.

4.2 Representação dos objetos não rígidos
Os objetos não rígidos estudados nesta pesquisa serão representados através de nu-

vens de pontos tridimensionais, capturadas usando sensores de profundidade. Como foi
mencionado anteriormente, o corpo humano é considerado como um conjunto articulado
de elos, e cada elo pode ser considerado como um objeto não rígido, por exemplo no caso
dos membros superiores pode-se analisar separadamente as transformações que podem
sofrer a mão, antebraço e braço. Desta perspectiva, torna-se indispensável tirar das ce-
nas capturas inicialmente tudo que não faça parte do objeto de análise e assim ter uma
representação separada de cada uma das partes do objeto (uma rotulação).



CAPÍTULO 4. SIMILARIDADE ENTRE OBJETOS NÃO-RÍGIDOS RESTRITOS 27

4.3 Método proposto
A fim de obter um valor que represente quantitativamente a similaridade de dois cor-

pos não rígidos (antes e depois de sofrer uma transformação), esta pesquisa inicialmente
segmenta os objetos de análise da cena e obtém nuvens de pontos isoladas de cada parte
que sofre deformações. Considerando que os objetos de estudo não experimentam gran-
des mudanças, foi desenvolvida uma análise de similaridade extrínseca mediante o cál-
culo da distância de Hausdorff e intrínseca com a distância de Mahalanobis das nuvens
de pontos.

4.3.1 Obtenção das nuvens de pontos
As nuvens de pontos das cenas que formam parte dos objetos não rígidos podem ser

geradas a partir de sensores de profundidade como o MS Kinect V1 ou a câmera ZED.
Para obter nuvens de pontos isoladas de cada uma das partes dos objetos que sofrem
deformações, são desenvolvidos os procedimentos a seguir:

Segmentação e rotulação do corpo humano

Para segmentar e rotular as partes de um corpo humano, propomos usar o algoritmo
desenvolvido por Carraro et al. (2016), que fornece uma alternativa de eliminar todos os
demais objetos da cena, além de identificar e rotular vinte e sete partes do corpo. Neste
trabalho são consideradas vinte e cinco partes apenas, sendo elas: L f oot, Lleg, Lknee,
Lthigh, R f oot, Rleg, Rknee, Rthigh, Rhips, Lhips, Neck, Rarm, Relbow, R f orearm,
Rhand, Larm, Lelbow, L f orearm, Lhand, FaceLB, FaceRB, FaceLT , FaceRT , Rchest,
Lchest (ver Figura 4.2).

Figura 4.2: Rotulação das partes do corpo.
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Carraro et al. (2016) propôs alternativas para melhorar tanto a etapa de rotulção como
a de tracking, ambas abordadas no trabalho de detecção da pose do corpo humano des-
crito por Buys et al. (2014)(detalhado no capítulo 2), pois adiciona uma fase preliminar
para detecção das pessoas com a remoção do fundo, como introduzido por Munaro et al.
(2012). Com as modificações desenvolvidas, a eliminação de uma série de erros (outliers)
observados na etiquetagem das partes é alcançada.

Procura-se obter uma imagem RGB segmentada do corpo humano com cada uma das
25 partes identificadas e rotuladas com uma cor diferente, incluindo o fundo. Além disso
também deve ser possível ter um mapa de profundidade do corpo segmentado.

Projeção das nuvens de pontos

As nuvens de pontos que representam cada uma das partes do corpo humano são
obtidas considerando os dados da imagem segmentada e etiquetada, e do mapa de profun-
didade correspondente.

Para calcular as coordenadas tridimensionais (X , Y e Z) dos pontos das nuvens, usa-
se as Equações 4.1 e 4.2, obtidas a partir do modelo de câmera Pinhole. As distâncias
focais fx, fy e as coordenadas do centro óptico da câmera Cx, Cy que formam a matriz
de parâmetros intrínsecos do dispositivo (Equação 5.3) devem ser estimados através da
calibração do sensor.

X =
u−Cx

f
Z (4.1)

Y =
v−Cy

f
Z (4.2)

Mintrinsecos =

 fx 0 Cx
0 fy Cy
0 0 1

 (4.3)

4.3.2 Cálculo da Distância de Hausdorff
A fim de obter um valor que permita comparar duas nuvens de pontos de objetos não

rígidos, calcula-se a distância de Hausdorff representada pela Equação 4.4, detalhada
no capítulo 2. Os conjuntos A e B, neste caso, são as nuvens de pontos dos objetos em
análise, conforme mostrado na Figura 4.3 .

H(A,B) = max(maxa∈A(minb∈Bd(A,B)),maxb∈B(mina∈Ad(B,A))) (4.4)

Observe que, se duas nuvens de pontos representam o mesmo objeto (parte) com a
mesma localização espacial, esta distância seria zero (ou quase). Este valor apresenta
mudanças quando um ou os dois objetos tenham sido submetidos tanto a transformações
rígida ou não rígidas. Isto é atribuído ao fato da distância de Hausdorff não ser invariante
a mudanças de escala, rotação e translação.
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Figura 4.3: Nuvens de pontos de uma parte do corpo humano, a nuvem de pontos A e B
são obtidas antes e depois das deformação (peito esquerdo), respectivamente.

A fim de obter dados corretos que reflitam claramente apenas as mudanças não rígidas
sofridas pelas partes do corpo, antes do cálculo da distância de Hausdorff é desenvolvida
uma etapa de registro e alinhamento das nuvens. Para determinar esta distância, são
consideradas as coordenadas {X ,Y,Z} das nuvens dos objetos antes e depois de ter sofrido
uma deformação.

4.3.3 Cálculo da Distância de Mahalanobis
A distância de Mahalanobis de cada ponto da nuvem em relação ao centroide é defi-

nida pela equação:

DM(x) =
√
(x−µ)T S−1(x−µ). (4.5)

em que o valor de x corresponde à coordenada {X ,Y,Z} dos pontos, µ é o centroide da
nuvem e S é a matriz de covariância. A quantidade n de distâncias calculadas varia de
acordo com o tamanho da nuvem.

Com intuito de comparar as nuvens de pontos e posteriormente obter um valor de
similaridade entre elas, é necessário obter apenas um valor representativo da distância
de Mahalanobis para cada uma delas, sendo isto obtido mediante um somatório das n
distâncias calculadas para cada conjunto de pontos tridimensionais.

4.3.4 Similaridade entre nuvens de pontos
A similaridade entre dois objetos deformáveis assumida neste trabalho é representada

por um valor percentual, determinado em função dos resultados obtidos ao calcular dis-
tâncias de Mahalanobis ou Hausdorff de cada nuvem de pontos dos corpos não rígidos. As
nuvens de pontos de diversas partes do corpo são utilizadas para análise da similaridade
antes e depois de sofrer transformações rígida e não rígida.

Como mencionado anteriormente, os objetos não rígidos têm um limite máximo de
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deformação. Esta posição é tomada como referência de similaridade nula (totalmente di-
ferente). Por esta razão, é incluída uma terceira nuvem de pontos do objeto que representa
esta posição. A Figura 4.4 mostra três deformações não rígidas do braço direito e suas
nuvens de pontos (Figura 4.4b), as duas primeiras colunas correspondem aos objetos
cuja similaridade se quer estimar e a terceira é a deformação máxima que é possível ser
aplicada.

(a)

(b)

Figura 4.4: Imagens RGB e nuvens de pontos de um braço humano com distintas de-
formações (a) Imagem RGB da postura ideal de um braço (esquerda), com deformação
(centro), com máxima deformação possível (direita) e (b) nuvens de pontos das respecti-
vas imagens (já segmentados).

Para calcular a similaridade com base nas distâncias de Hausdorff, é primeiramente
determinada a métrica entre a nuvem ideal (que pode ser considerada sem deformação)
e a nuvem que representa a deformação máxima do objeto. Este valor representa uma
similaridade de 0 %, que significa ser totalmente diferente. O cálculo é repetido entre
as duas nuvens de interesse para posteriormente, mediante relação de proporcionalidade,
obtenha-se a porcentagem de similaridade procurado.

No caso da semelhança baseada na análise da distância de Mahalanobis, foi necessá-
rio calcular a métrica nas três nuvens de pontos consideradas no processo descrito acima
(Figura 4.4b). Ao variar o nível de deformação de um mesmo objeto, se percebe que
as distâncias de Mahalanobis das nuvens também variam. Para obter um valor de si-
milaridade, é tomada como referência de variação máxima (0% semelhante) a diferença
absoluta entre a distância da primeira e da terceira nuvem consideradas (ideal e de má-
xima deformação). Se a diferença das distâncias de Mahalanobis das duas nuvens cuja
similaridade é requerida (primeira e segunda coluna da Figura 4.4) for zero tem-se que
os objeto não sofreram uma transformação não rígida. Isto significa que as duas nuvens
podem representar um mesmo objeto. Elas podem ou não estar em uma localização espa-
cial diferente que não é detectada pela distância de Mahalanobis. É importante ressaltar
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que esta distância é insensível a transformações rígidas corporais.



Capítulo 5

Implementações

O corpo humano pode ser representado computacionalmente como um sistema articu-
lado composto de segmentos conectados por juntas (Sarafianos et al. 2016, Vemulapalli
et al. 2016). No presente estudo, cada segmento é entendido como um objeto deformável
restrito. Isto significa que, apesar de ser deformável, tem-se certos limites na deformação
que podem ser aplicados a qualquer parte do corpo. No Capítulo 2 foram expostas as
transformações e mudanças que podem sofrer os corpos deste tipo, desconsiderando as
grandes deformações elásticas. Neste capítulo estão detalhados os processos desenvolvi-
dos para obter o grau de similaridade (percentual) de um corpo humano antes e depois de
sofrer deformações, inicialmente ele é considerado como um todo e em seguida algumas
partes são analisadas isoladamente. A distância de Mahalanobis assim como a distân-
cia de Hausdorff são utilizadas. Toda implementação foi concebida em um ambiente
C++/Linux, usando as bibliotecas PCL 1, OpenCV 2 e Eigen 3.

5.1 Implementações iniciais
A fim de verificar a similaridade entre dois objetos não rígidos, uma aplicação foi

idealizada e implementada. No caso, procuramos detectar se a postura de uma pessoa em
frente a um computador é correta, analisando a similaridade entre uma pose adotada na
hora e outra pose idealmente considerada correta.

Para determinar a similaridade, numa primeira abordagem, simplesmente realizou-se
o registo das duas nuvens de pontos 3D, a primeira da postura correta de uma pessoa
sentada (pose de referência) e outra da postura inadequada. Para o registo utilizamos o
algoritmo ICP da biblioteca PCL, detalhado na secção 2.4, nota-se que ele é executado
com uma única iteração. A partir do valor de similaridade fornecido pelo algoritmo ICP
em cada passo (ICP score), procuramos obter uma noção da similaridade entre as nuvens
analisadas. Esse valor é uma pontuação da distância euclideana, ou seja, a soma dos
quadrados das distâncias entre pontos correspondentes das duas nuvens. Na Figura 5.1 é
ilustrado um diagrama do sistema implementado, as nuvens de pontos foram obtidas com
a câmera ZED de StereoLabs a partir de imagens com resolução de 1380 × 768 pixels.

1www.pointclouds.org
2www.opencv.org
3www.eigen.tuxfamily.org
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Figura 5.1: Diagrama de blocos de uma estimativa inicial de similaridade de corpos não
rígidos mediante o registro de suas nuvens de pontos.

O pseudo-código do método usado é indicado no Algoritmo 1, os valores de entrada
correspondem as duas nuvens de pontos (A, B) e o número de iterações do algoritmo de
registro ICP. A nuvem A representa os dados capturados de uma postura errada entanto
que a nuvem B à postura de referência ou ideal. A partir do algoritmo de registro ICP,
estimamos a matriz de rotação e translação que relaciona as duas nuvens de pontos (li-
nhas 1,2,3,4) com uma única iteração. No caso, consegue-se estimar os dados (algoritmo
converge), as variáveis de saída são: a matriz de rotação e translação (MatrizRt), o erro
quadrático médio (e) e a nuvem de pontos C resultante da aplicação das transformações
na nuvem A.

Algoritmo 1: Algoritmo para realizar o registro com ICP entre duas nuvens de pon-
tos 3D.

Entrada: A: Nuvem de Pontos Fonte;
B: Nuvem de Pontos Alvo;
aux1: # de repetições

Saída: C: Nuvem de Pontos Resultado;
e: Erro Quadrático do Registro (score);
MatrizRt: Matriz de transformação entre A e B;

1 #include < pcl/registration/icp.h >;
2 pcl :: IterativeClosestPoint < A,B > icp;
3 icp.setInputSource(A);
4 icp.setInputTarget(B);
5 icp.setMaximumIterations(aux1);
6 icp.align(∗C);
7 se icp.hasConverged() então
8 e = icp.getFitnessScore();
9 MatrizRt = icp.getFinalTrans f ormation();

10 fim
11 retorna C,e,MatrizR;

Outra alternativa para estimar o grau de similaridade entre objetos não rígidos restri-
tos desenvolvida inicialmente, considerou o uso de métricas de distâncias entre os pontos
das nuvens dos objetos comparados. Especificamente, aplicamos a distância de Hausdorff
detalhada no Capítulo 2. Nessa análise, foram consideradas basicamente três nuvens: da
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pose ideal ou da postura correta, da posição de interesse e uma terceira que represente
uma posição de máxima deformação. O valor de similaridade entre a nuvem da posição
de interesse e a ideal é representado porcentualmente de 0 a 100, sendo 100 o valor de
similaridade máxima. Como referência de similaridade mínima, toma-se o valor da dis-
tância de Hausdorff calculada entre a nuvem ideal e a máxima deformação. A distância
de Hausdorff foi aplicada nos valores X, Y e Z dos pontos das nuvens dos objetos obtidas
após de uma etapa prévia de registro e alinhamento.

5.2 Implementações finais
No estudo feito nas implementações acima, o corpo humano é tomado como um todo.

Não foram examinadas de maneira isolada as deformações que sofreram cada uma de
suas partes. Os resultados inicias permitiram conhecer que o tempo de execução dos
cálculos e a efetividade na estimação de similaridade poderiam ser melhorados se a análise
de similaridade for desenvolvida com nuvens que representem partes isoladas do corpo
humano, com um tamanho menor que as usadas nas implementações inicias. Por este
motivo, foi adicionada uma etapa de segmentação e divisão das nuvens de pontos de
uma pessoa. Também se incorpora uma análise de similaridade baseada na distância de
Mahalanobis.

A Figura 5.2 mostra um diagrama de blocos dos processos implementados para obter
valores de similaridade entre a nuvem de pontos de um objeto sem deformação e uma
nuvem de interesse (com deformação). Observe que são obtidos dois resultados, um com
base no cálculo da Distância de Hausdorff e outro considerando os valores de Mahalano-
bis. Estes cálculos serão detalhados nesta seção.

Figura 5.2: Diagrama de blocos de uma estimativa final de similaridade de corpos não
rígidos mediante o cálculo das distâncias de Hausdorff e Mahalanobis.

5.2.1 Obtenção das nuvens de pontos das partes do corpo
A adquisição da informação dos objetos não rígidos usados nesta dissertação (corpo

humano) foi feita com o sensor Ms Kinect V1 cujas características foram expostas no
Capítulo 2. Este dispositivo estava localizado a uma distância de dois metros do indivíduo
captado. Esta distância foi assumida considerando que o intervalo recomendado para
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adquirir os dados com este sensor é de 1 a 3 metros (Khoshelham 2011). No ambiente das
capturas não existia influência de luz infravermelha (ex.luz solar) que afetasse os dados
adquiridos.

Segmentação do corpo humano e etiquetagem das partes

Com a finalidade de se obter uma representação isolada das partes do corpo humano,
foram implementados alguns procedimentos que consideram como dados de entrada o
mapa de profundidade e a imagem RGB da cena captada. Primeiramente implementa-
mos o método proposto por Munaro et al. (2012) para detecção de pessoas localizadas
na cena. As saídas desta etapa são um mapa de profundidade e uma imagem RGB com
os corpos humanos segmentados. A seguir, é implementado um algoritmo que essencial-
mente permite identificar as poses das pessoas detectadas, este fornece uma imagem com
cada parte do corpo etiquetada e representada com diferente cor juntamente com o mapa
de profundidade.

Projeção das nuvens de pontos

Após a etapa de segmentação e rotulação, foi feita a projeção das nuvens tomando
como base o mapa de profundidade segmentado e a imagem RGB com cada parte do
corpo identificada. A Figura 5.3 mostra o diagrama de blocos do processo desenvolvido
para gerar uma nuvem de pontos de uma parte específica do corpo (círculo laranja).

Cada coordenada X , Y e Z dos pontos das nuvens das partes do corpo é obtida pelas
as equações 5.1 e 5.2. Para estimar a matriz de parâmetros intrínsecos da câmera do
MS Kinect usada nesta dissertação, foi desenvolvida una etapa de calibração com um
padrão planar. Foi usado um tabuleiro de xadrez de 5 × 4 com doze cantos internos,
capturaram-se quinze poses distintas do padrão. Para calibrar utilizou-se o algoritmo
baseado em Zhang (2000), implementado na função de calibração de câmera da biblioteca
OpenCV (calibrateCamera()). A matriz de parâmetros intrínsecos estimada é apresentada
na Equação 5.3, os valores de cada termo estão em pixels.

X =
u−Cx

fx
Z (5.1)

Y =
v−Cy

fy
Z (5.2)

Mint−Kinect =

 fx 0 Cx
0 fy Cy
0 0 1

=

522,9552 0 329,0866
0 523,8785 254,7133
0 0 1

 (5.3)

Os passos implementados para obter as nuvens de pontos de uma parte do corpo hu-
mano específica são mostrados no Algoritmo 2, sus entradas constituem: a etiqueta da
parte P, a imagem do corpo com cada uma das vinte e cinco partes etiquetadas El , o mapa
de profundidade da cena e o vetor de valores RGB do cor assinado as partes do corpo
e ao fundo Zk. Os pixels de El que não são do fundo e pertencem à parte escolhida são
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Figura 5.3: Diagrama de blocos da geração de nuvens de pontos de uma parte específica
do corpo humano.

projetados mediante a linha 5. A saída NP é o conjunto de pontos projetados formados
pelas coordenadas X, Y, Z e seu respectivo valor RBG.

Para eliminar outliers apresentados nas nuvens de pontos individuais das partes do
corpo (causados nas etapas de segmentação e etiquetagem), foi desenvolvida uma etapa
final de filtragem tridimensional, em função da vizinhança de cada ponto. Os parâmetros
considerados foram a quantidade mínima de pontos n que deve existir dentro de uma
elipse de raio r, o centro da elipse é cada ponto da nuvem filtrada.
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Algoritmo 2: Algoritmo para obter as nuvens de pontos das partes P do corpo.
Entrada: P: Parte do corpo;

El: Imagem do corpo segmentado e com cada P etiquetada com cores;
Zk: Mapa de profundidade de El;
corEl [P]: Matriz com os valores [R,G,B] para cada P

Saída: NP: Nuvem de pontos de P
1 para y = 0 : y < El.linhas faça
2 para x = 0 : x < El.colunas faça
3 se El.cor(y,x)! = [55,55,55] então
4 se corEl [P] == El.cor(y,x) então

5 ponto[X ,Y,Z] =
[

El.u−Cx

fx
Zk.(y,x),

El.v−Cy

fy
Zk.(y,x),Zk.(y,x)

]
;

6 cor[R,G,B] = El.cor(y,x);
7 P.[X ,Y,Z]← ponto[X ,Y,Z];
8 P.[R,G,B]← cor[R,G,B];
9 P.[X ,Y,Z,R,G,B]← [P.[X ,Y,Z],P.[R,G,B]];

10 fim
11 fim
12 fim
13 fim
14 para i = 0 : i < P.tamanho() faça
15 NP← P.[X ,Y,Z,R,G,B]i;
16 fim
17 retorna NP;

5.2.2 Cálculo da Distância de Hausdorff
Para implementar o cálculo da distância de Hausdorff entre duas nuvens de pontos

usou-se a Equação 2.1, conhecida como distância de Hausdorff total, obtida a partir das
distâncias de Hausdorff direta e inversa mostradas nas Equações 2.2 e 2.3 respetivamente.

Para ilustrar o cálculo da distância de Hausdorff nas nuvens de pontos a seguir é
detalhado o cálculo da distância direta (Equação 2.2), tomando apenas três pontos de
cada nuvem (ver Figura 5.4).

O conjunto A, neste caso, está composto por três pontos da nuvem a1, a2, a3 e o
conjunto B por b1, b2, b3, todos de coordenadas X ,Y,Z. Primeiramente calcula-se as
distâncias euclideanas de cada ponto ai até cada um dos pontos de B. As Figuras 5.5a,
5.5b e 5.5c são mostrados os resultados desses procedimentos. As menores distâncias
d(a1,b1), d(a2,b2) e d(a3,b3) são destacadas em cada caso. A maior destas três distâncias
d(a1,b1) corresponde a distância direta de Hausdorff (ver Figura 5.5d). Similarmente, é
desenvolvido o cálculo da distância de Hausdorff inversa e, em conjunto com a direta. A
distância total é obtida como mostrado na Equação 5.1.

O Algoritmo 3 ilustra o pseudo-código do cálculo da distância de Hausdorff total
implementado, ele reproduze o processo ilustrado anteriormente pelo cálculo da distância
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Figura 5.4: Pontos tridimensionais (X ,Y,Z) das nuvens de pontos A e B usados na ilus-
tração do cálculo da distância de Hausdorff direta (peito esquerdo).

direta (com três pontos de cada nuvem) para todos os pontos das nuvens de entrada (Aai e
Bbi). Com as linhas 1-6 calcula se um vetor de distâncias Euclideanas, de cada ponto da
nuvem Aai até cada um dos ponto da nuvem Bbi . Na linha 7 implementa-se uma função
que em base do vetor antes obtido, determina o ponto do conjunto Bbi que fica mais perto a
cada ponto do conjunto Aai , neste novo conjunto de distâncias mínimas é detetada a maior
que constitui a distancia de Hausdorff direta. Pelo cálculo da distância inversa, mediante
as linhas 8-13 determina se um vetor de distâncias similar à anterior com a diferença que
neste caso as distâncias são calculadas desde os pontos da nuvem Bbi até todos os pontos
da nuvem Aai , a função da linha 14 de forma similar que da linha 7 encontra o ponto
da nuvem Aai mais próximo a cada ponto de Bbi e destes valores determina se o maior
(distância de Hausdorff inversa). A função da linha 15 calcula a distância de Hausdorff
total, encontrando o maior valor dos obtidos a partir das linhas 7 e 14 (Hausdorff direta e
inversa).

Como mencionado no Capítulo 4, antes de aplicar a distância de Hausdorff nas nu-
vens de pontos das partes do corpo, deve ser realizado o registro e alinhamento delas. Es-
ses procedimentos são realizados considerando o algoritmo ICP proposto por Holz et al.
(2015) e que faz parte da biblioteca PCL usada neste trabalho. Os detalhes deste algo-
ritmo foram apresentados no Capítulo 2. O cálculo da matriz de rotação e translação que
relaciona as duas nuvens foi feito considerando um número máximo de 50 iterações.

5.2.3 Cálculo da Distância de Mahalanobis
Para calcular a distância de Mahalanobis de cada ponto x de uma nuvem de pontos

em relação à coordenada do centroide µ, foi implementada a Equação 2.7 . O pseudo-
código desenvolvido para computar esta métrica é apresentado no Algoritmo 4, a variável
de entrada A representa uma nuvem de pontos tridimensional (considerados apenas os
valores X, Y, Z de cada ponto). Na linha 1 se determina a coordenada do ponto da nuvem
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.5: Ilustração do cálculo da distância de Hausdorff direta: (a) Distâncias de a1
até cada ponto b ∈ B, a menor é destacado com vermelho. (b) Distâncias de a2 até cada
ponto b ∈ B. (c) Distâncias de a3 até cada ponto b ∈ B. (d) Distâncias menores de cada
ponto de A até qualquer ponto do conjunto B, a distância de Hausdorff direta é a maior
destacada em vermelho.

que corresponde ao centroide. A matriz de covariâncias é calculada mediante a função
representada na linha 2, ela precisa como dados de entrada a coordenada do centroide e
as coordenadas de todos os pontos da nuvem. Com as linhas 3-7 se determina uma matriz
de distâncias euclideanas, onde cada elemento corresponde à distancia de um ponto da
nuvem até o centroide da nuvem. Com o cálculo matricial desenvolvido na linha 8 se
consegui uma matriz quadrada cuja diagonal principal, extraída com o bucle das linhas
9-11, representa a distância de Mahalanobis de cada ponto da nuvem. Como pode-se
notar são calculadas n quantidade de distâncias, para obter só um valor representativo da
distância de Mahalanobis se implementa um somatório (linha 12).

5.2.4 Similaridade entre nuvens de pontos
O cálculo de similaridade, como proposto nesta dissertação, além de considerar as

duas nuvens dos objetos a serem analisadas, sugere a inclusão de uma terceira nuvem que
represente o nível de máxima deformação. Na análise com a distância de Hausdorff, é
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Algoritmo 3: Algoritmo para calcular a distâncias de Hausdorff entre duas nuvens
de pontos.

Entrada: Aai: Nuvem de Pontos formada por ai pontos;
Bbi: Nuvem de Pontos formada por bi pontos

Saída: H(A,B): Distância de Hausdorff entre A e B
/* Vetor de distancias entre a A-B */

1 para i = 0 : i < A.tamanho() faça
2 para j = 0 : j < B.tamanho() faça
3 d[i+ j ∗B.tamanho()] =

√
(aix−b jx)2 +(aiy−b jy)2 +((aiz−b jz)2);

4 d(A,B)← d[i+ j ∗B.tamanho()];
5 fim
6 fim
/* Distância de Hausdorff Direta de A e B */

7 h(A,B) = maxa∈A(minb∈Bd(A,B));
/* Vetor de distâncias entre a B-A */

8 para i = 0 : i < B.tamanho() faça
9 para j = 0 : j < A.tamanho() faça

10 d[i+ j ∗A.tamanho()] =
√

(bix−a jx)2 +(biy−a jy)2 +((biz−a jz)2);
11 d(B,A)← d[i+ j ∗A.tamanho()];
12 fim
13 fim

/* Distância de Hausdorff Inversa de A e B */
14 h(B,A) = maxb∈B(mina∈Ad(B,A));

/* Distância de Hausdorff Total entre A e B */
15 H(A,B) = max(h(A,B),h(B,A));
16 retorna H(A,B);

necessário calcular a métrica inicialmente entre a nuvem de pontos do objeto sem defor-
mação (ou posição inicial) e à terceira nuvem de deformação máxima mencionada. Este
valor é tomado como o percentagem de similaridade nula (0% de similaridade). Tam-
bém, é necessário determinar esta distância entre as duas nuvens de interesse. Então,
considerando-se este valor e aquele que representa a similaridade nula, obtém-se o per-
centual final de similaridade. O algoritmo 5 detalha o pseudo-código do cálculo de simi-
laridade em função dos valores das distâncias de Hausdorff e Mahalanobis, considerando
como variáveis de entrada as três nuvens de pontos mencionadas anteriormente (P1, P2,
P3).

Das linhas 7 a 9, é implementada a função que permite registrar e alinhar duas nuvens,
a nuvens da posição inicial (Pmim) com a nuvem de interesse (Px) e a nuvem Pmim com a
nuvem de deformação máxima (Pmax) respetivamente. As linhas 8 y 10 correspondem ao
cálculo da distância de Hausdorff (implementada como se observa no Algoritmo 3) entre
cada uma das nuvens alinhadas (I(Pmim,Px), I(Pmim,Pmax)) e a nuvem Pmim. O porcentagem
de similaridade S1 é obtido a traves do cálculo observado na linha 11.

Quando se determina a similaridade pela distância de Mahalanobis, é gerado um valor
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Algoritmo 4: Algoritmo para calcular a distância de Mahalanobis em uma nuvem
de pontos.

Entrada: A: Nuvem de Pontos
Saída: MA: Distância de Mahalanobis de A
/* Função que calcula o centroide de A */

1 c[X ,Y,Z] = centroide(A);
/* Função que calcula a covariância de A */

2 cov = covariância(A,c[X ,Y,Z]);
3 para i = 0 : i < A.tamanho() faça
4 d(i,0) = A[i].X− c(0);
5 d(i,1) = A[i].Y − c(1);
6 d(i,2) = A[i].Z− c(2);
7 fim
8 aux1 = (d ∗ cov−1)∗dT ;
9 para j = 0 : j < aux1.colunas() faça

10 aux2( j) = aux1( j, j);
11 fim
12 MA = sum(aux2( j));
13 retorna MA;

característico de cada nuvem (linhas 1,2 e 3 ). Então, para estabelecer uma percentagem
de similaridade, considera-se as variações que existem entre os valores de Mahalanobis
da nuvem da posição inicial e a postura de deformação máxima, assim como a diferença
da distância das duas nuvens de interesse. Finalmente, com esses dois valores, determina-
se a percentagem de similaridade entre as duas nuvens de um objeto não rígido que o
representam antes e depois de sofrer uma deformação não rígida (linha 12).
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Algoritmo 5: Algoritmo para determinar similaridade entre duas nuvens de pontos
a partir dos valores obtidos das distâncias de Hausdorff e Mahalanobis.

Entrada: P: Parte do corpo analisada
Saída: S1: % de similaridade calculada com Mahalanobis;

S2: % de similaridade calculada com Hausdorff
/* Nuvens: com mínima (Pmim), de analise (Px), máxima

deformação(Pmax) */
1 Pmim = NuvemParteCorpo(P);
2 Px = NuvemParteCorpo(P);
3 Pmax = NuvemParteCorpo(P);
/* Distância de Mahalanobis */

4 MPmim = Mahalanobis(Pmim);
5 MPx = Mahalanobis(Px);
6 MPmax = Mahalanobis(Pmax);
/* ICP+Hausdorff */

7 I(Pmim,Px) = ICP(Pmim,Px);
8 H(Pmim, I(Pmim,Px)) = Hausdor f f (Pmim, I(Pmim,Px));
9 I(Pmim,Pmax) = ICP(Pmim,Pmax);

10 H(Pmim, I(Pmim,Pmax)) = Hausdor f f (Pmim, I(Pmim,Pmax));
/* Calculo Similaridade */

11 S1 = |100− (|MPx−MPmim| ∗100/|MPmax−MPmim|)|;
12 S2 = |100− (H(Pmim, I(Pmim,Px))∗100/H(Pmim, I(Pmim,Pmax)))|;
13 retorna S1;S2;



Capítulo 6

Experimentos e Resultados

Foram realizados diversos experimentos envolvendo similaridade entre nuvens de
pontos obtidas de posicionamentos diferentes do corpo humano. Basicamente, são rela-
tados três tipos desses experimentos neste Capítulo. O primeiro usa apenas uma iteração
do algoritmo ICP, o segundo usando Mahalanobis e finalmente o último com Hausdorff.

6.1 Experimentos e resultados inicias (ICP)
Usando o Algoritmo 1 apresentado no Capítulo 5, o registro da nuvem de pontos da

postura ideal e dez nuvens de posições erradas de uma pessoa sentada foi realizado, sendo
considerada uma única iteração para o registro de cada par de nuvens, dada pelo algoritmo
ICP. As imagens foram capturadas pela câmera ZED com resolução de 640 × 480 pixels.
A exemplo de uma delas, a Figura 6.1 ilustra a imagem da postura ideal de uma pessoa
sentada em frente do computador.

Figura 6.1: Imagem da postura ideal de uma pessoa sentada em frente ao computador

Os valores de score obtidos a partir do registro das nuvens de pontos são visualizados
na tabela 6.1. Analisando em conjunto as imagens da Figura 6.3 e os resultados do score
representados na Figura 6.2, notamos que este valor muda inversamente com a similari-
dade entre as nuvens. Por exemplo, a nuvem 7 (Figura 6.3g) que representa uma postura
com pouca similaridade com a ideal tem uma pontuação de 8.363,08 e que a da nuvem 1
(Figura 6.3a), que possui uma similaridade maior é de 1.325,98. Ou seja, quanto maior
for o score do ICP, menor é a similaridade.
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Tabela 6.1: Valores de score e tempos obtidos no registro de uma nuvem de pontos ideal
e dez nuvens de pontos de diferentes posturas.

Nuvem de pontos 3D Tamanho Score Tempo (ms)

1 275.331 1.325,98 2.749
2 276.153 3.390,54 3.959
3 273.524 1.436,97 2.639
4 274.213 1.426,67 2.648
5 273.959 3.690,45 4.275
6 275.396 1.262,22 2.469
7 273.210 8.363,08 6.590
8 275.368 1.168,27 2.346
9 275.592 2.015,07 2.814

10 274.305 1.813,01 3.031

Na Figura 6.4 são ilustradas as nuvens de pontos da postura inicial e das posturas
erradas obtidas logo após ser aplicada a transformação dessa primeira iteração da etapa
de registro.

Para calcular similaridade tendo como base a distância de Hausdorff, foi considerada
a nuvem da Figura 6.1 como a posição inicial (sem deformação), a nuvem da Figura 6.3g
como a pose de máxima deformação e cada uma das demais imagens da Figura 6.3 foram
consideradas como nuvens de interesse. O algoritmo de registro foi feito com um máximo
de 50 iterações.

A Tabela 6.2 mostra os resultados de similaridade obtidos, o tamanho das nuvens de
interesse e o tempo de execução. Essa tabela também evidencia que as nuvens das postu-
ras 1 e 9 (que possuem menor deformação em relação à nuvem ideal da Figura 6.1) têm os
valores mais altos de similaridade (55,58% e 81,69%), e a nuvem da 9 (que visualmente
e muito diferente à ideal) tem o menor grau de similaridade (2,66%). Os resultados de
similaridade obtidos com a distância de Hausdorff de toda a nuvem de pontos, permi-
tem calcular um valor de similaridade correto entre duas nuvens de poses de uma pessoa.
Além disso, os tempos de processamento que estão na faixa de 1,66 a 2,98 minutos, im-
possibilita que este procedimento seja implementado em aplicações de tempo real.

6.2 Experimentos e resultados finais
Alguns experimentos foram desenvolvidos para certificar os resultados deste traba-

lho. Posturas de um ser humano formam a base de dados de entrada capturadas com o
dispositivo Kinect V1 (ver Figura 6.5).

As nuvens de pontos mostradas na Figura 6.5b foram obtidas a partir dos dados RGB
da Figura 6.5a e do mapa de profundidade. Uma das nuvens define a postura ideal (es-
querda) e as outras são posturas com deformações (à direita possui a maior deformação
possível). Para conseguir estas nuvens de pontos as partes do corpo humano foram seg-
mentadas e posteriormente filtradas para eliminar outliers como foi exposto anteriormente
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Figura 6.2: Gráfico de barras dos valores de score obtidos no registro de uma nuvem de
pontos de una pose ideal e dez nuvens de pontos de diferentes posturas.

Tabela 6.2: Percentagem de similaridade entre uma nuvem de pontos de uma postura ideal
para uma pessoa tem em frente ao computador e nuvens de pontos de posturas degradadas,
obtidos mediante a distância de Hausdorff

Nuvem de pontos 3D Tamanho
Tempo de execução
ICP+Hausdorff (ms) Similaridade (%)

1 275.331 117.695 55,58
2 276.153 178.895 41,17
3 273.524 108.570 42,75
4 274.213 110.427 44,15
5 273.959 155.142 40.52
6 275.396 99.831 20,20
8 275.368 100.871 16,27
9 275.592 122.464 2,66

10 275.197 107.234 81,69

no Capítulo 5.
Além de usar as nuvens de pontos do braço apresentadas na Figura 6.5, foram escolhi-

das algumas outras partes com o objetivo de apresentar uma melhor análise dos resultados,
estas partes (incluindo o braço) são: mão direita, antebraço direito, pescoço, peito direito
e peito esquerdo.

A Figura 6.6 mostra as imagens RGB original (6.6a), a imagem RGB segmentada
usando o método de Buys (6.6b) e as nuvens correspondentes do antebraço direito (6.6c).
Estas nuvens são as entradas do processo de determinação de similaridade usando Maha-
lanobis e Hausdorff. No caso de Hausdorff o registro das nuvens é feito como um passo
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(a) Postura da nuvem 1 (b) Postura da nuvem 2

(c) Postura da nuvem 3 (d) Postura da nuvem 4

(e) Postura da nuvem 5 (f) Postura da nuvem 6

(g) Postura da nuvem 7 (h) Postura da nuvem 8

(i) Postura da nuvem 9 (j) Postura da nuvem 10

Figura 6.3: Imagens de algumas posturas erradas que uma pessoa sentada pode adotar
quando está em frente do computador
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(a) Nuvem ideal-nuvem 1 (b) Nuvem ideal-nuvem 2

(c) Nuvem ideal-nuvem 3 (d) Nuvem ideal-nuvem 4

(e) Nuvem ideal-nuvem 5 (f) Nuvem ideal-nuvem 6

(g) Nuvem ideal-nuvem 7 (h) Nuvem ideal-nuvem 8

(i) Nuvem ideal-nuvem 9 (j) Nuvem ideal-nuvem 10

Figura 6.4: Imagens da sobreposição de uma nuvem de pontos de uma pose ideal e das
nuvens de posturas incorretas após transformação obtida do registro.
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(a)

(b)

Figura 6.5: Imagens de um braço capturadas pelo MS kinect V1 e suas respectivas nu-
vens de pontos (a) Imagem RGB da postura ideal de um braço (esquerda), com alguma
deformação (centro), com máxima deformação possível (direita) e (b) nuvens de pontos
das imagens anteriores (já segmentadas).

anterior porque esta métrica é sensível à transformações de corpo rígido.

(a)

(b)

(c)

Figura 6.6: Imagens de um antebraço e suas respectivas nuvens de pontos (a) Imagens
RGB originais, (b) Imagens RGB segmentadas, (c) Nuvens de pontos .

Nas Figuras 6.7, 6.8, 6.9 são apresentadas as imagens RGB originais, as imagens
RGB segmentadas e as nuvens de pontos usadas na análise do braço direito, peito direito
e esquerdo respectivamente.

A análise da mão direita foi desenvolvida com os dados mostrados na Figura 6.10,
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(a)

(b)

(c)

Figura 6.7: Imagens de um braço e suas respectivas nuvens de pontos (a) Imagens RGB
originais, (b) Imagens RGB segmentadas, (c) Nuvens de pontos.

(a)

(b)

(c)

Figura 6.8: Imagens do peito direito e suas respectivas nuvens de pontos (a) Imagens
RGB originais, (b) Imagens RGB segmentadas, (c) Nuvens de pontos.
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(a)

(b)

(c)

Figura 6.9: Imagens do peito esquerdo e suas respectivas nuvens de pontos (a) Imagens
RGB originais, (b) Imagens RGB segmentadas, (c) Nuvens de pontos.

percebe-se que os resultados da distância de Hausdorff não mostram corretamente o nível
de deformação aplicado nela. O resultado da distância de Mahalanobis tem uma melhor
precisão, esto é atribuído ao grau de deformação das nuvens da postura ideal e a de má-
xima deformação serem maior comparado com as outra partes do corpo analisadas, esta é
a razão para a substancial variação nos resultados de Mahalanobis e Hausdorff. Quando as
deformações são maiores, os resultados fornecidos mediante a análise de Hausdorff não
são confiáveis principalmente porque o registro e o alinhamento são feitos considerando
objetos não rígido neste caso.

Na Figura 6.11 são apresentadas as imagens RGB e as nuvens de pontos usadas pela
análise de similaridade do pescoço. Neste caso as duas distâncias são coerentes dando o
maior grau de similaridade. Isto significa que não aconteceu uma substancial deformação
nas posturas analisadas do pescoço, mesmo com um certo grau de rotação visto na terceira
imagem da Figura 6.11a.

A Tabela 6.3 apresenta a comparação dos dados obtidos da análise de similaridade de
algumas partes obtidas usando as duas distâncias de Hausdorff e Mahalanobis. Quanto
maior é o valor, mais similares são as posturas das partes consideradas nesse teste. Nota-
se que Hausdorff tem o menor valor de similaridade pela mão (21,9%) e o máximo valor
pelo pescoço (68,64%), o último não é deformável como a mão. Mahalanobis tem o
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(a)

(b)

(c)

Figura 6.10: Imagens da mão e suas respectivas nuvens de pontos (a) Imagens RGB
originais, (b) Imagens RGB segmentadas, (c) Nuvens de pontos.

(a)

(b)

(c)

Figura 6.11: Imagens do pescoço e suas respectivas nuvens de pontos (a) Imagens RGB
originais, (b) Imagens RGB segmentadas, (c) Nuvens de pontos.

mínimo valor de similaridade para o peito esquerdo (39,55%) e o máximo para o pescoço
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(88,52%). A métrica de Mahalanobis trabalhou melhor na análise da mão direita, isso
ocorre porque ela não precisa nuvens de pontos registradas e alinhadas.

Tabela 6.3: Percentagens de similaridades de algumas partes do corpo calculados medi-
ante as distâncias de Hausdorff e Mahalanobis.

Partes do corpo Distância de Mahalanobis (%) Distância de Hausdorff (%)

Mão direita 75,68 21,9
Antebraço direito 51,85 30,78

Braço direito 64,88 24,87
Pescoço 88,52 68,64

Peito direito 48,47 27,43
Peito esquerdo 39,55 26,48

Tabela 6.4: Tempos de execução do cálculo das percentagens de similaridade de algumas
partes do corpo mediante as distâncias de Hausdorff e Mahalanobis.

Parte do
corpo

Tamanho da
nuvem de pontos

Tempo de
Mahalanobis (ms)

Tempo de Hausdorff (ms)
(ICP+Hausdorff)

Mão direita 1.184 45 376
Antebraço direito 1.127 40 241

Braço direito 1.762 94 371
Pescoço 1.086 37 224

Peito direito 4.672 637 990
Peito esquerdo 3.977 464 826

A Tabela 6.4 mostra os tempos de execução do cálculo das percentagens de similari-
dade para as partes do corpo analisadas. O tempo de Hausdorff é substancialmente maior
que o de Mahalanobis, perto de um segundo em alguns casos (peito direito por exemplo).
Por esse motivo não pode ser considerado em aplicações de tempo real. Os tempos de
execução do cálculo de Hausdorff em nuvens menores que representam partes isoladas do
corpo, é significantemente menor que o obtido nos testes iniciais com nuvens de repre-
sentações totais. Embora tenha sido observada uma grande redução no tempo, isso não é
suficiente para cumprir com os requerimentos de tempos precisada neste estudo.

No caso do antebraço que não foi considerado um grau de deformação alto, os re-
sultados obtidos na análise de similaridade com as duas distâncias são semelhantes. No
entanto, ocorre uma grande diferença entre os seus tempo de processamento (201 ms).
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Conclusões

Uma abordagem para medir a similaridade de objetos deformáveis restritos é intro-
duzida nesta dissertação, a partir de nuvens de pontos tridimensionais dos objetos. Para
isso, fizemos uma análise inicial considerando nuvens que representam distintas poses de
um corpo humano, neste caso as métricas de similaridade foram calculadas sobre todos os
pontos das nuvens. Estes estudos iniciais usam o valor do score de uma etapa de registro
(ICP) e a distância de Hausdorff, nos dois casos os resultados da análise de similaridade
refletem corretamente as deformações sofridas pelos objetos (corpo humano). Porém, os
tempos de processamento, que estão na faixa do minuto, são altos em relação aos 33 ms
que exigem as aplicações consideradas de tempo real (em aplicações online de realidade
virtual, por exemplo).

Em uma segunda abordagem, foram consideradas nuvens de pontos individuais de
cada parte do corpo, antes e depois de serem deformadas. Essas nuvens foram geradas
com base em uma imagem RGB (segmentada e com partes humanas rotuladas) e o mapa
de profundidade segmentado. Elas são usadas como entradas para duas medidas de si-
milaridade, as métricas de Mahalanobis e a de Hausdorff. Essa última utilizada após o
registro e alinhamento das nuvens pontuais de cada parte do objeto.

Nesta pesquisa, foi analisada a similaridade entre objetos não rígidos restritos, espe-
cificamente o corpo humano, considerando as coordenadas X, Y e Z das nuvens nuvens
de pontos dos objetos.

Concluímos que a abordagem proposta, baseada em Mahalanobis, pode ser aplicada
como uma solução para o problema de determinar se uma postura ideal humana se de-
grada ao longo do tempo, em aplicações de tempo real. Outras aplicações em Compu-
tação Gráfica e Visão Computacional podem utilizar esta abordagem para determinar o
nível de deformação de objetos deformáveis, seja eles articulados ou restritos, ou então a
similaridade entre objetos representados como nuvens de pontos.

7.1 Trabalhos futuros
Como o primeiro trabalho futuro, a fim de testar este desenvolvimento atual em uma

tarefa mais prática, pretende-se desenvolver um sistema baseado no MS Kinect para aju-
dar os usuários de um computador a manter posturas corretas quando trabalhando sentado
em frente dele.
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As aplicações em tempo real, que podem se beneficiar deste estudo, exigem que os
processamentos sejam efetuados no menor tempo possível. Por isso, com o intuito de
reduzir os tempo de execução, os algoritmos propostos para determinar similaridade serão
implementados em uma GPU considerando critérios de programação paralela.

A fim de tornar o método proposto mais robusto, serão incluídas no estudo as propri-
edades ou características dos objetos que possam ser examinadas a partir dos dados RGB
dos pontos 3D. Ainda, a obtenção de nuvens de pontos tridimensionais que representem
só o objeto não rígido estudado, resulta uma importante pesquisa que será desenvolvida
em trabalhos futuros, o foveamento tridimensional ou o processamento em varias esca-
las de detalhe podem constituir alternativas para substituir as etapas de segmentação e
etiquetagem usados nesta pesquisa.
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