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RESUMO 

Tudo o que vemos é construído mentalmente pelo sistema visual do cérebro 

humano, a partir dos estímulos recebidos nas retinas: a percepção de cor, forma, 

profundidade e movimento, os objetos e as cenas visuais completas. Pesquisas na 

área de inteligência artificial, especialmente aplicadas à robótica, buscam emular 

esta função biológica, a fim de capacitar sistemas artificiais na interação com o 

mundo real. Entretanto, tarefas simples para um ser humano são muito complexas 

para um robô. 

Este trabalho propõe uma modelagem matemático-computacional do sistema visual 

humano, que seja biologicamente plausível e que seja capaz de emular a função de 

percepção de movimento e de velocidade dos objetos presentes no campo visual. A 

arquitetura neural utilizada representa células das camadas V1 e MT do córtex 

visual, com campos receptivos que utilizam convolução dos estímulos visuais com 

uma função de Gabor, e um mapeamento log-polar das células da retina para as 

equivalentes no córtex visual. Essa modelagem foi implementada em um sistema 

computacional que calcula um mapa de velocidades, abrangendo todo o campo 

visual, a partir do processamento de uma seqüência de imagens em movimento, 

captadas por uma câmera, e do subseqüente processamento das camadas neurais 

envolvidas no modelo. A fim de que a sua eficácia fosse verificada, diversos 

experimentos foram realizados, obtendo-se resultados bastante satisfatórios. 

Palavras-chave: Percepção de Movimento, Sistema Visual Humano, Visão Artificial



  

ABSTRACT 

Everything that we see is mentally built by the human brain’s visual system, from the 

stimuli received by the retinas: the perception of color, shape, depth and motion, the 

objects and the complete visual scenes. Researches on artificial intelligence, 

especially applied to robotics, look for emulating this biological function, in order to 

enable artificial systems to interact with the real world. However, simple tasks for a 

human being might be very complex for a robot. 

This work proposes a mathematical-computational modeling of the human visual 

system that is biologically plausible and capable to emulate motion perception and 

velocity perception of the objects present in the visual field. The proposed neural 

architecture represents V1 and MT cells of the visual cortex, with receptive fields 

using a convolution of the visual stimuli with a Gabor function, and a log-polar 

mapping of the retina cells to the equivalent ones in the visual cortex. That modeling 

was implemented in a computational system that calculates a map of velocities, 

comprehending the whole visual field, from the processing of a sequence of motion 

images, captured by a camera, and the subsequent neural layers processing. In 

order to evaluate the effectiveness of the system, several experiments were 

accomplished, obtaining quite satisfactory results. 

Keywords: Motion Perception, Human Visual System, Artificial Vision 
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1 INTRODUÇÃO 

A visão é o sentido humano mais complexo e importante para os processos de 

cognição e de interação do indivíduo com o Universo. No cérebro, os sistemas 

visuais influenciam os sistemas motores e fornecem informações para a percepção 

humana. Neurofisiologistas buscam identificar e compreender como funcionam os 

mecanismos e sistemas celulares envolvidos no processo de percepção visual. 

Trata-se de um processo construtivo, em que o mundo exterior é modelado e 

organizado em representações internas de objetos. O sistema visual recebe os 

sinais das imagens captadas pelos olhos e, por meio de transformações e 

processamentos diversos, integra estes sinais em superfícies e estas, em objetos 

perceptuais. Segundo Hoffman, tudo o que vemos é construído por nosso sistema 

visual: cor, sombra, textura, movimento, forma, objetos visuais e cenas visuais 

completas [HOF00]. 

Pesquisas na área de inteligência artificial, especialmente aplicadas à robótica, 

buscam emular esta função biológica, a fim de capacitar sistemas artificiais na 

interação com o mundo real em várias aplicações. Entretanto, tarefas simples para 

um ser humano são muito complexas para um robô, como por exemplo: reconhecer 

e manipular objetos no mundo real, locomover-se espacialmente num ambiente 

desconhecido, calcular a distância e a velocidade de objetos, entre outras. Os 

mecanismos subjacentes à visão que possibilitam o cumprimento de tais tarefas não 

são totalmente conhecidos.  

1.1 Objetivos 

Como representar o mundo externo num sistema computacional? Como perceber o 

movimento dos objetos exteriores? Faz-se necessária a criação de representações 

visuais internas do ambiente externo, com precisão suficiente para viabilizar a 

navegação de um sistema robótico. 

Este trabalho visa investigar uma modelagem matemático-computacional que 

possibilite a implementação de um sistema de visão artificial capaz de emular uma 

função importante do sistema óculo-motor biológico: a percepção de movimento e de 

velocidade. Para tal implementação será realizada uma modelagem de partes do 
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córtex visual humano, a partir de aspectos conhecidos da arquitetura visual humana. 

Utilizando imagens bidimensionais, capturadas por câmeras comuns, será 

construída um representação interna ao nosso sistema de visão, dos objetos 

presentes nessas imagens. Com esta representação interna, espera-se dar ao 

sistema uma capacidade tal que possibilitaria navegar no ambiente externo e 

manipular objetos nele presentes. 

Este trabalho está inserido numa linha de pesquisa do Departamento de Informática 

da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), cujo objetivo de longo prazo é 

implementar uma arquitetura neural artificial com algumas capacidades análogas às 

do sistema visual humano. Trabalhos anteriores nessa linha de pesquisa exploraram 

a função de controle de vergência do sistema óculo-motor [KOM02] e a percepção 

de profundidade a partir de imagens estereoscópicas bidimensionais [OLI05]. 

1.2 Relevância do estudo 

O conhecimento atual acerca da visão biológica não é completo nem bastante 

detalhado. Isto tem motivado muitos pesquisadores a propor teorias e arquiteturas 

computacionais relativas ao processamento da visão, para posterior comparação 

com o processo biológico. Essas teorias e arquiteturas têm evoluído na medida em 

que aumenta a compreensão sobre este processo. 

Estudos realizados nas áreas de neurofisiologia, reconhecimento de padrões e 

inteligência artificial mostram que o cérebro reconhece de forma paralela e 

distribuída várias características das imagens capturadas pelos olhos, tais como: 

cor, forma, profundidade e movimento, utilizando, para isto, estratégias ainda não 

reproduzidas fielmente por computador. Desta forma, a compreensão da maneira 

pela qual o nosso cérebro efetua o processamento visual é importante para 

podermos dotar o computador de capacidade de criar representações do mundo ao 

seu redor utilizando a visão. 
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1.3 Contribuições deste trabalho 

A principal contribuição deste trabalho foi a implementação de um modelo 

matemático-computacional capaz de: 

• perceber objetos em movimento, possibilitando a emulação do movimento 

ocular de sacada; 

• identificar as velocidades dos objetos, possibilitando a emulação do 

movimento ocular de perseguição suave; 

• viabilizar a representação integrada das percepções de movimento e de 

profundidade dos objetos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Há muitas pesquisas que servem de subsídio a este trabalho, em diferentes áreas 

do conhecimento, tais como: psicologia cognitiva, neurociência, informática. É 

especialmente relevante o referencial teórico relativo ao sistema visual humano e 

aos modelos teóricos propostos em trabalhos anteriores. 

2.1 O sistema visual humano 

As informações visuais recebidas pelas retinas chegam a duas áreas subcorticais 

simétricas denominadas lateral geniculate nucleus (LGN), sendo daí retransmitidas 

para o córtex visual. Diversas áreas corticais processam essas informações, cada 

uma contribuindo de forma diferente para a percepção de movimento, profundidade, 

forma e cor. Kandel (2000) destaca o papel das áreas V1, V2, V3, V4 e V5, sendo 

esta última também conhecida como MT. Essas áreas corticais visuais ocupam 

aproximadamente metade do córtex de um macaco.  

 

Figura 1 – Sistema visual humano e suas principais áreas corticais 
Fonte: Pomeranz e Portillo, 2006. 
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Cada neurônio de saída da retina recebe informações de um conjunto de células de 

uma área circunvizinha na retina, que constitui o seu campo receptivo.  

Tootell et al. (1982) constataram que metade das projeções da retina sobre o córtex 

visual primário (V1) são provenientes de uma região central da retina, com cerca de 

1,5 mm de diâmetro, chamada fovea centralis, ou simplesmente fóvea. Isso 

caracteriza a maior acuidade visual desta área. O ângulo total de visão humana é de 

cerca de 200°, sendo que a fóvea representa cerca de 2° no centro do campo de 

visão. Isso corresponde ao tamanho da unha do polegar vista à distância de um 

braço estendido. Áreas do campo visual vizinhas na retina são também vizinhas em 

V1, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – Mapeamento do campo visual em V1 
Fonte: Kandel, 2000. 
 

Hubel e Wiesel (1962) classificaram as células de V1 de acordo com a complexidade 

de sua resposta. As células simples possuem um campo receptivo com regiões 

excitatórias e inibitórias e respondem de forma mais vigorosa a estímulos na forma 

de barras com uma orientação específica. A Figura 3-a representa uma célula 

simples cujo campo receptivo responde de forma vigorosa a um estímulo na forma 

de uma barra na vertical, localizada no centro do campo e com largura 

aproximadamente de um terço da largura do campo. As Figuras 3-b, 3-c e 3-d 
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representam essa mesma célula com resposta nula para estímulos em posição ou 

fase diferente (b), em orientação diferente (c) e com largura ou freqüência diferente 

(d). 

 

Figura 3 – Respostas de uma célula simples em V1 a diversos estímulos 
Fonte: Mather, 2006. 
 

As células complexas diferem das simples por responder de forma invariável em 

relação à posição do estímulo dentro do seu campo receptivo. Muitas células 

complexas são sensíveis ao sentido e direção do movimento do estímulo dentro do 

seu campo receptivo. A Figura 4-a e 4-b representam uma célula complexa cujo 

campo receptivo responde de forma vigorosa a um estímulo na forma de uma barra 

vertical, localizada em qualquer posição do campo. Neste exemplo, a célula tem 

resposta vigorosa quando o estímulo está se movimentando no sentido para a 

esquerda (Figura 4-c), e resposta nula quando o estímulo está se movimentando no 

sentido para a direita (Figura 4-d). 

 

Figura 4 – Respostas de uma célula complexa em V1 a diversos estímulos 
Fonte: Mather, 2006. 
 

As células de V2, assim como as células de V1, são sensíveis a orientação, cor e 

profundidade dos estímulos, ou seja, estas células continuam a análise iniciada em 



20 

V1. Von der Heydt, Petherhans e  Baumgartner (1984) observaram que em V2 é 

feito um processamento de contornos num nível acima do que ocorre em V1, 

evidenciando a análise progressiva que ocorre no córtex visual. 

Segundo Gegenfurtner (1997), grande parte das células de V3 é seletiva em relação 

à orientação e direção do estímulo visual, sendo que algumas células são seletivas a 

cores, o que sugere que em V3 ocorre uma interação entre o processamento de cor 

e movimento. 

Zeki (1973) e estudos posteriores mostraram que as células de V4 são sensíveis a 

combinações de cores e formas. 

Movshon et al. (1985) testaram a percepção de movimento que começa de forma 

rudimentar em V1 atingindo formas bem mais abstratas na área temporal média 

(MT), numa abstração sucessiva, ou seja, em etapas. A percepção de profundidade 

também é processada em MT. A Figura 5 apresenta um modelo esquemático das 

células de MT. As setas indicam as direções de movimento a que cada grupo de 

células é sensível. As faixas de cores representam as células sensíveis a uma 

determinada profundidade de afastamento do estímulo em relação ao ponto de 

fixação do observador. As células azuis são sensíveis somente a movimento, 

enquanto as demais são sensíveis ao mesmo tempo a movimento e profundidade. 

 

Figura 5 – Modelo de células de MT sensíveis a diversos movimentos e profundidades 
Fonte: DeAngelis, 1999. 
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Outro aspecto de interesse no sistema visual humano são os movimentos oculares. 

Os movimentos dos olhos ocorrem em três eixos de rotação: vertical, horizontal e 

torsional. O sistema é capaz de mover os olhos rapidamente em busca de um ponto 

de interesse. Uma vez localizado o ponto de interesse, o sistema estabiliza essa 

imagem na retina, na região da fóvea, mesmo que a cabeça se movimente numa 

direção qualquer. 

Dodge (1903) identificou cinco movimentos oculares distintos: 

• Vestíbulo-ocular: mantém as imagens estáveis na retina durante rápidas 

rotações da cabeça; 

• Optocinético: mantém as imagens estáveis na retina durante rotações lentas 

e contínuas da cabeça; 

• Sacada: movimenta bruscamente o olho a fim de trazer novos pontos de 

interesse para a fóvea; 

• Perseguição suave: mantém na fóvea a imagem de um alvo em movimento; 

• Vergência: movimenta distintamente os olhos esquerdo e direito, de modo 

que o mesmo ponto de interesse seja trazido para ambas fóveas. 

2.2 Modelos teóricos 

Os modelos teóricos são implementados por meio de estruturas de dados que 

armazenam as imagens projetadas nas retinas direita e esquerda, e funções de 

mapeamento, transformação e extração de características dessas imagens. Essas 

funções modelam o processamento feito pelas células das áreas corticais, numa 

arquitetura com níveis crescentes de abstração. 

2.2.1 Modelagem do mapeamento da retina em V1 

Tootell et al. (1982), por meio de experimentos realizados com aplicação de 

substância radioativa em primatas, verificaram como é feito o mapeamento da retina 

em V1. Este mapeamento pode ser modelado matematicamente utilizando uma 

transformação log-polar da imagem projetada na retina para o córtex visual primário. 
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Figura 6 – Representação do mapeamento log-polar da imagem projetada na retina em V1 
 

A Figura 6 mostra no lado esquerdo um plano cartesiano x-y com uma série de 

círculos concêntricos cujos raios guardam uma proporção logarítmica entre si e no 

lado direito um plano de coordenadas u-v em que cada retângulo corresponde a um 

segmento de setor circular no plano x-y. As equações (1) e (2) estabelecem 

matematicamente essa transformação. Assim como ocorre no sistema visual 

humano, as regiões mais próximas do centro dos círculos no plano x-y (fóvea da 

retina) são representadas por uma área relativamente maior no plano u-v (córtex 

V1).  

( )2y+x=u 2log  (1)

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

x
y=v arctan  (2)

 

A Figura 7 mostra um exemplo de transformação log-polar utilizada neste trabalho, 

considerando que a fóvea está centrada no ponto com a cruz vermelha, na parte 

inferior da bola de futebol. A fim de preservar a relação de vizinhança entre os 

pontos da imagem no centro de transformação, neste trabalho foi adotada uma 

convenção de coordenadas do plano u-v conforme esquematizado na Figura 7. 
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Figura 7 – Exemplo de transformação log-polar, usando o sistema de coordenadas u-v acima. O eixo 
vertical no centro representa u = 0, sendo que u cresce positivamente tanto à direita quanto à 
esquerda. À direita, o eixo da coordenada angular v varia de –π/2 a π/2 no sentido para cima, e à 
esquerda v varia de π/2 a 3π/2 no sentido para baixo. 
 

2.2.2 Modelagem das células de V1 

Jones e Palmer (1987) descreveram uma função de Gabor, que é o produto de uma 

cossenóide complexa denominada portadora, por uma função gaussiana 

bidimensional denominada envoltória. A parte real dessa função complexa se ajusta 

muito bem com os campos receptivos encontrados nas células simples no córtex 

estriado em gatos e também em macacos. 

As equações (3), (4) e (5) descrevem respectivamente a função de Gabor complexa 

bidimensional g(x,y), a parte real da função portadora s(x,y) e da função envoltória 

w(x,y) [MOV06]. As coordenadas espaciais x e y representam um ponto na retina; o 

parâmetro Φ corresponde à fase da portadora; os parâmetros u0 e v0 correspondem 
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à freqüência espacial da portadora em coordenadas cartesianas; o parâmetro K é 

um fator de escala da amplitude da envoltória; os parâmetros x0 e y0 representam as 

coordenadas de pico da gaussiana e os parâmetros a e b são parâmetros de escala 

da envoltória que controlam a largura de banda. O subscrito r indica a possibilidade 

de uma operação de rotação no campo receptivo. 

( ) ( ) ( )yx,wyx,s=yx,g ∗  (3)

( ) ( )( )Φ+yv+xuπ=yx,s 002cos  (4)

( ) ( ) ( )( )( )2
0

2
0

2exp r
2

r yyb+xxaπK=yx,w −−−  (5)

 

A equação final (6) da função de Gabor que modela o campo receptivo de uma 

célula simples contém uma compensação da componente DC na portadora, uma vez 

que a célula não deve responder a estímulos uniformes em seu campo, 

independentemente da intensidade do estímulo. A Figura 8 representa graficamente 

a função de Gabor para diferentes valores de Φ. 

( ) ( ) ( )( )( )
( )( ) ( )
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⎥
⎦
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Segundo esse modelo, a resposta de uma célula simples no ponto (x, y) equivale à 

convolução espacial da função de Gabor com o estímulo visual presente no campo 

receptivo da célula, conforme equação (7). 

( ) ( )yx,Estímuloyx,g=y)R(x, ∗  (7)

 

Hubel e Wiesel (1962) sugeriram um padrão de interconexão entre o LGN e V1 que 

mostra como o campo receptivo das células simples binoculares no córtex visual 

primário pode ser originado a partir das células do LGN. Nesse modelo, os campos 

receptivos de várias células do LGN são superpostos para formar o campo receptivo 

de uma célula simples binocular em V1, conforme Figura 9. 
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Figura 8 – Gráficos da função de Gabor para diversos valores de fase da portadora 
Fonte: Oliveira e DeSouza, 2005. 
 

 

Figura 9 – Modelo de Hubel e Wiesel para o campo receptivo das células simples binoculares 
Fonte: Qian, 1997b. 
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Para detecção de disparidades binoculares com células simples binoculares, há três 

modelos: através da diferença de posição dos campos receptivos nos olhos 

esquerdo e direito; através da diferença de fase dos campos receptivos; ou um 

modelo híbrido, de posição e fase [DEA00]. 

Oliveira e DeSouza (2005) implementaram um modelo com dois tipos de células 

simples: monoculares e binoculares. As células simples monoculares utilizam um 

campo receptivo modelado por uma função de Gabor, centrado numa posição da 

retina de um dos olhos. As células simples binoculares somam a contribuição de 

dois campos receptivos, cada um proveniente de um olho, com diferença de fase 

igual a π, conforme Figura 10. Este modelo é do tipo tuned inhibitory, isto é, quando 

o mesmo estímulo é projetado simultaneamente na mesma posição em ambos 

olhos, a resposta da célula simples binocular é nula, caso contrário a resposta é não 

nula. 

 

Figura 10 – Modelo de célula simples binocular com diferença de fase igual a π  
Fonte: Oliveira e DeSouza, 2005. 
 

Para as células complexas, uma modelagem proposta é por meio de filtros em 

quadratura de fase, isto é, com diferença de fase igual a π/2, cujas saídas são 

elevadas ao quadrado e somadas [ADE85]. 

Oliveira e DeSouza (2005) implementaram um modelo com dois tipos de células 

complexas: monoculares e binoculares. As células complexas monoculares são 

modeladas recebendo projeções de duas células simples monoculares, com campos 

receptivos centrados num mesmo ponto da retina, de um mesmo olho, com 

diferença de fase igual a π/2. As células complexas binoculares foram 
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implementadas a partir de uma variação do modelo proposto por Ohzawa (1987), 

tornando-as do tipo tuned inhibitory, em vez de tuned excitatory. Em ambos os 

casos, as células complexas computam a soma dos quadrados dos estímulos 

provenientes das células simples. 

2.2.3 Modelagem das células de MT 

O modelo proposto por Oliveira e De Souza (2005) para as células de MT normaliza 

o estímulo proveniente de uma célula complexa binocular pela soma dos estímulos 

provenientes de duas células complexas monoculares, com campos receptivos 

centrados nos mesmos pontos da célula complexa binocular, conforme Figura 11. 
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Figura 11 – Modelo de célula de MT  
Fonte: Oliveira e DeSouza, 2005. 
 

Na equação (8), MT representa a saída de uma célula de MT; CLR representa a saída 

da célula complexa binocular; CL e CR representam as saídas das células complexas 

monoculares dos olhos esquerdo e direito. Uma constante k foi adicionada a esta 

normalização para controlar a seletividade da célula. 

k+C+C
C=MT

RL

LR  (8) 

 

Seguindo o esquema apresentado na Figura 5 (seção 2.1), a modelagem desta 

arquitetura foi feita utilizando várias camadas de células complexas, onde cada 

camada está ajustada para detectar uma determinada disparidade binocular. 
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Camadas sucessivas detectam disparidades crescentes sucessivamente, com 

diferença de distância de um pixel entre uma camada e a imediatamente anterior. 

Qian e Zhu (1997) propuseram um modelo que considera uma cooperação e 

influência entre as células vizinhas de uma mesma camada. Isto foi modelado 

matematicamente no modelo de Oliveira e DeSouza (2005) aplicando uma 

convolução com uma função peso espacial, processo no qual é chamado de spatial 

pooling. A utilização do spatial pooling aprimora muito os resultados, porque suaviza 

a superfície formada pelas saídas das células vizinhas de uma mesma camada, 

eliminando ruídos. 

2.3 Modelo proposto para a percepção de movimento 

Experimentos psicofísicos indicam que há uma forte interação entre percepção 

estereoscópica de profundidade e percepção de movimento. Qian e Andersen 

(1997) propuseram um modelo integrado de célula que detecta simultaneamente a 

disparidade binocular e velocidade, usando filtros de Gabor espaço-temporais, com 

dimensões x, y e t. 

Para efeito de simplificação, neste trabalho utilizamos um modelo em que o 

movimento e a profundidade são processados em estruturas neurais similares, 

porém cada uma especificamente sintonizada em um ou em outro tipo de 

percepção. A Figura 5 ilustra ambos os modelos. Ambos os processamentos utilizam 

estruturas análogas, com células simples e complexas em V1 e células de MT, o que 

facilita a implementação e a integração de todo o modelo. A Figura 12 representa 

esquematicamente as dimensões e as estruturas presentes no modelo. 

Na parte inferior da Figura 12, vemos representadas as estruturas neurais para 

detecção de disparidades binoculares. Assumindo-se que o movimento ocular de 

vergência ocorre apenas em torno do eixo vertical, essas estruturas neurais devem 

estar sintonizadas para detectar distâncias específicas d1, d2, ..., dn somente no eixo 

horizontal (x). A unidade de medida utilizada nessas estruturas é um pixel, que 

representa uma unidade de deslocamento entre as imagens dos olhos esquerdo e 

direito. Uma vez que a distância entre os olhos é uma constante conhecida pelo 

cérebro humano, conhecendo-se o deslocamento de um determinado ponto 
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presente nas imagens projetadas nas retinas esquerda e direita, tem-se condições 

para se calcular a profundidade Z real desse ponto, utilizando-se uma relação 

trigonométrica trivial.  

 

Figura 12 – Modelo proposto para percepção de movimento e profundidade. As estruturas neurais 
sintonizadas na detecção de disparidades binoculares (d1, d2, ..., dn) possibilitam a percepção de 
profundidade, enquanto as estruturas sintonizadas na detecção de disparidades espaço-temporais 
(v1, v2, ..., vn) possibilitam a percepção de velocidade. 
 

As estruturas de disparidade binocular processam as imagens captadas pelas 

retinas esquerda e direita num mesmo instante de tempo. Consideramos o mesmo 

modelo utilizado por Oliveira e DeSouza (2005), conforme Figura 13. Neste modelo, 

as células SL e SR são células simples monoculares de V1, sintonizadas 

respectivamente no mapeamento log-polar das retinas esquerda e direita, 

guardando entre si uma disparidade binocular específica d, e com aplicação de 

filtros de Gabor com iguais orientação e freqüência, porém com diferença de fases 

igual a π. As células SL
Q e SR

Q são células análogas a SL e SR, porém em quadratura 

de fase, ou seja, com diferença de fases igual a π/2. SLR é uma célula simples 

binocular de V1, com característica tuned inhibitory, que computa as saídas das 

células simples monoculares SL e SR. SLR
Q é a sua correspondente em quadratura 
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de fase. CL é uma célula complexa monocular de V1, que computa os quadrados 

das saídas das células simples monoculares SL e SL
Q. CR é análoga a CL, para o 

olho direito. CLR é uma célula complexa binocular de V1, com característica tuned 

inhibitory, que computa os quadrados das saídas das células simples binoculares 

SLR e SLR
Q. MT é uma célula de MT, que normaliza a saída de CLR pela soma das 

saídas de CL e CR, conforme apresentado na seção anterior. 
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Figura 13 – Modelo representando uma estrutura neural de V1 e MT sintonizada para detecção de 
uma disparidade binocular específica 
Fonte: Oliveira e DeSouza, 2005. 
 

Para cada ponto da retina, o sistema neural processa os valores de saída das 

células de MT sintonizadas para detecção de cada disparidade binocular específica. 

Como o modelo é tuned inhibitory, a célula de MT que apresentar o menor valor de 

saída é aquela que representa a disparidade binocular mais ajustada àquele ponto 

da retina. Dessa forma, aplicando regras trigonométricas simples, o sistema 

consegue obter o valor da profundidade Z de cada ponto da imagem. 
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No lado esquerdo da Figura 12, vemos representadas as estruturas neurais para 

detecção de disparidades espaço-temporais. A imagem captada por cada retina é 

bidimensional, portanto essas estruturas devem estar sintonizadas para detectar 

velocidades específicas na forma de vetores no plano x-y, tais como: v1 = (v1x, v1y), 

v2 = (v2x, v2y) etc. A unidade de medida utilizada para representar a distância entre 

os pontos da retina é igualmente um pixel. A unidade de tempo ∆t é o intervalo entre 

a captação de duas imagens sucessivas na retina. Para efeito de simplificação, 

assumiremos que esse intervalo é constante no sistema. Portanto, uma velocidade 

igual a (–5, 10) significa um deslocamento de cinco pixels à esquerda e dez pixels 

para cima, no intervalo ∆t. Um pixel representa também uma unidade de 

deslocamento angular ∆θ no campo visual da retina. Dessa forma, uma vez 

conhecida a profundidade Z real de um ponto em relação ao observador, o cérebro 

humano tem condições de calcular a velocidade real desse ponto no espaço, 

utilizando uma relação trigonométrica trivial. 

As estruturas de disparidade espaço-temporal processam as imagens captadas por 

uma retina em dois instantes de tempo consecutivos. Utilizamos o modelo mostrado 

na Figura 14. Neste modelo, as células S1 e S2 são células simples monoculares de 

V1, sintonizadas respectivamente no mapeamento log-polar de uma retina em dois 

instantes de tempo (t) e (t+∆t), guardando entre si uma disparidade espaço-temporal 

específica v = (vx, vy), e com aplicação de filtros de Gabor com iguais orientação e 

freqüência, porém com diferença de fases igual a π. As células S1
Q e S2

Q são células 

análogas a S1 e S2, porém em quadratura de fase, ou seja, com diferença de fases 

igual a π/2. ST é uma célula simples temporal de V1, com característica tuned 

inhibitory, que computa as saídas das células simples monoculares S1 e S2. ST
Q é a 

sua correspondente em quadratura de fase. C1 é uma célula complexa monocular de 

V1, que computa os quadrados das saídas das células simples monoculares S1 e 

S1
Q. C2 é análoga a C1, para o instante de tempo (t+∆t). CT é uma célula complexa 

temporal de V1, com característica tuned inhibitory, que computa os quadrados das 

saídas das células simples temporais ST e ST
Q. MT é uma célula de MT, que 

normaliza a saída de CT pela soma das saídas de C1 e C2, de forma análoga às 

células de MT das estruturas de disparidade binocular. 

Para cada ponto da retina, o sistema neural processa os valores de saída das 

células de MT sintonizadas para detecção de cada disparidade espaço-temporal 
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específica. Como o modelo é tuned inhibitory, a célula de MT que apresentar o 

menor valor de saída é aquela que representa a disparidade espaço-temporal mais 

ajustada àquele ponto da retina. Dessa forma, aplicando regras trigonométricas 

simples, o sistema consegue obter o valor da velocidade real de cada ponto da 

imagem. 

 

Figura 14 – Modelo representando uma estrutura neural de V1 e MT sintonizada para detecção de 
uma disparidade espaço-temporal específica 
 

Outro aspecto a destacar na Figura 12 é que o modelo pode ser expandido de modo 

que também haja estruturas neurais sintonizadas na detecção de disparidades 

binoculares (d1, d2, ..., dn) nas imagens captadas pelas retinas esquerda e direita 

no instante de tempo (t+∆t). Dessa forma o modelo poderia calcular a profundidade 

Z real de cada ponto no instante (t+∆t) e, por meio de comparação com as 

profundidades calculadas no instante t, poderia obter a componente de velocidade 

no eixo z (vz). 

As estruturas neurais sintonizadas na detecção de disparidades espaço-temporais 

(v1, v2, ..., vn) podem estar acopladas tanto na retina esquerda quanto na direita. 


