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1. Introdução 

A computação gráfica surgiu pela primeira vez nos anos 50, apoiada pela evolução contínua da 

tecnologia e da engenharia. Consistindo na geração e manipulação de imagens com o auxílio de 

computadores, é uma área com marcante crescente desde a sua criação. Numa era tecnológica, é 

auxiliar no desenvolvimento de vários projetos, tanto na área de entretenimento como na área 

científica. Com esta ferramenta, tornou-se possível o uso de CGI e variados efeitos especiais, o 

desenvolvimento de gráficos para videojogos e animações, design de protótipos de produtos e 

infraestruturas, obtenção de estruturas moleculares, entre outros. É indiscutível o contributo que a 

computação gráfica teve tanto na cinematografia como na investigação científica. 

Uma das principais áreas de aplicação da computação gráfica é na manipulação de imagens, tanto 

em 2D como em 3D. Neste trabalho, o foco será em imagens 2D. Nomeadamente em duas técnicas 

das várias existentes – deformação e transformação de imagens. 

A deformação e transformação de imagens (em inglês, warps e morphs) teve uma aplicação 

crescente desde os anos 80, principalmente na produção de filmes. Atualmente, estas técnicas são 

facilmente exequíveis em vários programas e softwares. Para a definição destas técnicas, a Álgebra 

Linear é fundamental, dado que se inscrevem em conceitos como independência linear, 

transformações afins e geometria de operações lineares, com o objetivo de estabelecer relações 

geométricas entre imagens.  

Dado que a deformação e transformação se conciliam na alteração da visualização de imagens, a 

aplicação mais recorrente é na produção de efeitos especiais em filmes e outras produções 

cinematográficas. Exemplos são O Exterminador Implacável 2 (figura 1) e Star Trek VI: O Continente 

Desconhecido (figura 2). 

 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

 

 

Na área da Medicina, usando vídeos de transformação, pode-se simular e ilustrar processos de 

cicatrização, fraturação, reconstrução facial, entre outros. Outras aplicações científicas incluem o 

estudo do desenvolvimento e evolução de organismos, exploração do design de produtos, e imagens 

“envelhecidas” em anúncios de pessoas desaparecidas. 

 

2. Deformações 

Numa deformação é definida uma relação geométrica entre cada ponto na imagem inicial e cada 

ponto na imagem final, partindo somente de uma imagem inicial. Esta relação geométrica vai ser 

definida por meio de uma transformação afim, que nos vai permitir traçar um ponto inicial ao seu 

ponto final. 

2.1. Deformações simples 

Para descrever uma deformação simples consideremos, primeiro, um triângulo no plano, com 

vértices 𝑣1, 𝑣2e 𝑣3 – este será o triângulo inicial (figura 3). Sendo 𝑣 um ponto qualquer no triângulo, 

e constantes 𝑐1 e 𝑐2, temos: 

𝑣 − 𝑣3 = 𝑐1 (𝑣1 − 𝑣3) + 𝑐2(𝑣2 − 𝑣3)     (1) 

Na equação (1), 𝑣 − 𝑣3 é uma combinação linear dos vetores linearmente independentes 𝑣1 − 𝑣3 e 

𝑣2 − 𝑣3 com origem em 𝑣3. A partir de (1), podemos deduzir 𝑐3 = 1 −  𝑐1 − 𝑐2, reescrevendo-a da 

seguinte forma: 

𝑣 =  𝑐1𝑣1 + 𝑐2𝑣2 + 𝑐3𝑣3         (2) 

onde 

𝑐1 + 𝑐2 +  𝑐3 = 1        (3) 

Assim, 𝑣 é uma combinação convexa dos vetores 𝑣1, 𝑣2e 𝑣3. Adicionalmente, os coeficientes 𝑐1, 𝑐2 e 

𝑐3 são positivos.  

 

 

                                                                                      Figura 3 
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De seguida, dados três pontos não colineares 𝑤1, 𝑤2e 𝑤3, vértices de um triângulo – denominado 

triângulo final (figura 4), existe uma única transformação afim que transforma 𝑣1 em 𝑤1, 𝑣2 em 𝑤2 , 

e 𝑣3 em 𝑤3. Ou seja, existe uma matriz invertível A2x2 e um vetor b tal que: 

       𝑤𝑖 = 𝐴𝑣𝑖 + 𝑏  , para i = 1, 2, 3      (4) 

A transformação afim também pode ser representada da seguinte forma, com uma matriz B3x3: 

[𝑥1 𝑦1 1] = [𝑥2 𝑦2 1] [

𝑎11 𝑎12 0
𝑎21 𝑎22 0
𝑎31 𝑎32 1

]     (5), 

com A2x2=[
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
], 𝑤𝑖 = [𝑥1 𝑦1],  𝑣𝑖 = [𝑥2 𝑦2] e 𝑏 =  [𝑎31 𝑎32]. 

Desenvolvendo (5), são obtidas duas equações euclidianas: 

𝑥1 =  𝑎11𝑥2 + 𝑎12𝑦2 + 𝑎31      (6) 

𝑥2 = 𝑎21𝑥2 + 𝑎22𝑦2 + 𝑎32       (7) 

Para além disso, pode-se mostrar que 𝑣 em (2), ao sofrer a transformação afim (5), tem uma imagem 

𝑤 em que: 

𝑤 =  𝑐1𝑤1 + 𝑐2𝑤2 + 𝑐3𝑤3     (8) 

Sendo esta uma das propriedades de uma transformação afim – aplicam uma mesma combinação 

convexa de vetores tanto ao vetor como à sua imagem pela transformação. Para além disso, uma 

transformação afim mantem linhas originalmente paralelas e preserva colinearidade entre linhas. 

 

 

                                                                  Figura 4 

 

 

 

Para aplicar a deformação a uma imagem, temos de considerar que dentro do triângulo está contida 

uma imagem.  

Considerando uma imagem a preto e branco, a cada ponto no triângulo inicial está associado um 

tom cinzento, numa escala em que 0 é branco e 100 é preto. Podemos atribuir uma função d, 

definida densidade de imagem, em que 𝑑0(𝑣) devolve o tom cinzento de 𝑣 no triângulo inicial. 

Desta forma, torna-se possível definir uma imagem no triângulo final, com uma função 𝑑1. Esta 

função 𝑑1, aplicada a 𝑤, fará correspondência com o tom cinzento de 𝑣 no triângulo inicial (sendo 

que a 𝑤 é a imagem de 𝑣 por (5)). Portanto: 

𝑑1(𝑤) =  𝑑0(𝑣)     (9) 

Deste modo, enquanto 𝑐1, 𝑐2 e 𝑐3 variam de valor, (5) gera todos os pontos 𝑤 no triângulo final, e (9) 

gera os tons cinzentos 𝑑1(𝑤) da imagem deformada, contida no triângulo final. 

Este processo define uma deformação realizada com apenas um triângulo.  
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2.2. Deformação de uma imagem 

Normalmente, aplica-se a triangulação a uma imagem, ou seja, parte-se uma imagem em vários 

triângulos. Este processo permite que seja atingida uma grande variedade de deformações, 

definindo os vários triângulos e a transformação aplicada a cada um.  

Assim, pressupondo que nos é dada uma imagem contida num retângulo em R2, podemos escolher n 

pontos 𝑣1, 𝑣2,…, 𝑣𝑛 dentro do retângulo, chamados pontos vértice. Estes pontos vão delinear 

características ou elementos chave que serão deformados. Com os pontos escolhidos, torna-se 

possível delinear uma triangulação do retângulo, ou seja, são formadas linhas entre os pontos de 

modo a dividir o retângulo em vários triângulos. Na triangulação: 

1. Cada linha forma uma aresta de um ou dois triângulos; 

2. As linhas formadas nunca se intersetam; 

3. Cada ponto vértice é vértice de um ou mais triângulos; 

4. A união de todos os triângulos forma o retângulo (os vértices do retângulo são pontos 

vértice); 

5. São formadas o maior número possível de linhas respeitando as condições acima. 

Para formar uma triangulação basta delinear as características chave com pontos vértice, havendo 

várias possibilidades. Atualmente, existem algoritmos que definem estes pontos e a sua triangulação 

(figura 5), sendo que há a possibilidade de os pontos vértice serem definidos manualmente (sofware 

Abrosoft FantaMorph 5, p.e.). A partir de n pontos vértice, k dos quais situam-se nas bordas do 

retângulo (incluindo os vértices), pode-se obter os m triângulos formados com a expressão 

    𝑚 = 2𝑛 − 2 − 𝑘        (10) 

 

 

                                         Figura 5 

 

 

 

 

À semelhança do processo de triangulação, a própria transformação que permite mover os pontos 

𝑣1, 𝑣2,…, 𝑣𝑛 para os pontos 𝑤1e 𝑤2,…, 𝑤𝑛  tem de obedecer a estas condições: 

1. Todos os pontos vértices que se situam sobre os vértices do retângulo têm de permanecer 

fixos; 

2. Um ponto vértice que se situe sobre a aresta do retângulo pode mover-se, porém 

permanecendo nessa aresta; 

3. Os pontos vértices localizados no interior do triângulo devem permanecer no interior do 

retângulo; 

4. Os triângulos obtidos pela triangulação não podem sobrepor-se após a transformação. 
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                                      Figura 6 

 

 

 

Observando a figura 6, (b) representa uma transformação válida de (a), enquanto que em (c) esta 

não é válida. 

Na figura 7 foi realizada uma deformação de uma foto de uma mulher, cuja triangulação é composta 

por 94 pontos vértice e 179 triângulos.  

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                 Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Deformações com variação temporal 

Quando é criado um movimento contínuo dos pontos vértice de uma imagem inicial até às 

correspondentes posições finais, trata-se de uma deformação com variação temporal. 

Correspondendo  t = 0 à imagem inicial e t = 1 à deformação final obtida, movimento pode ser 

descrito com uma velocidade constante e um caminho em linha reta, tornando o processo simples.   

Para este processo, usamos uma função 𝑢𝑖(𝑡), que nos dá a posição de um ponto em função do 

tempo (t), tendo em conta a sua posição inicial 𝑣𝑖 e posição final 𝑤𝑖: 

𝑢𝑖(𝑡) = (1 − 𝑡)𝑣𝑖 + 𝑡𝑤𝑖      (11) 
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Sendo que t ꞓ [0;1], como referido anteriormente. (11) é, portanto, uma combinação convexa de 𝑣𝑖 

e 𝑤𝑖. Observando a Figura 8, a aplicação desta equação é mais compreensível. 

 

 

 

                                                

                                                Figura 8 

 

 

 

t=0.00                               t=0.25                                t=0.50                                t=0.75                            t=1.00 

Figura 9 

A figura 9 traduz a evolução da deformação em função de t. Com a composição sequencial destas 

imagens, é possível compor um vídeo ilustrando a deformação. 

 

3. Transformações 

O processo de transformação de imagens é semelhante ao processo descrito em 2.3. A diferença 

reside na interpolação de duas fotos, ao invés de uma, e na gradual difusão dos tons de ambas as 

imagens. A transformação parte de uma imagem inicial e move os pontos vértice até chegarem à 

correspondente posição na imagem final, descrevendo a mudança de cor. 

Com o auxílio do programa Abrosoft FantaMorph, podemos executar uma transformação. 
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Figura 10 

 

 

 

 

 

Após a inserção das imagens inicial e final no programa (figura 10): 

1. Manualmente adicionar n pontos vértice 𝑣1, 𝑣2,…, 𝑣𝑛 na primeira imagem – evidenciados 

pelos pontos verdes (Figura 10) - delineando características chave.  

2. Fazer a correspondência dos pontos na imagem inicial com os pontos na imagem final 𝑤1e 

𝑤2,…, 𝑤𝑛, alinhando, p.e., o contorno dos olhos, do nariz, da boca e da face. 

Com as características chave delineadas e feita a sua correspondência entre as duas imagens, o 

programa realiza automaticamente a triangulação de ambas. 

O movimento de 𝑣𝑖 para 𝑤𝑖  é ilustrado pela equação (11). Para quaisquer pontos que não pontos 

vértice, o foco está na incorporação dos tons, em determinadas proporções, dos pontos 

correspondestes nas imagens final e inicial. Sendo 𝑢 um qualquer ponto intermédio: 

1. 𝑢 tem de ser expresso numa combinação convexa dos vértices 𝑢𝑖(𝑡), 𝑢𝑗(𝑡) 𝑒 𝑢𝑘(𝑡) do 

triângulo em que se insere, em dado t: 

𝑢 =  𝑐𝑖𝑢𝑖(𝑡) + 𝑐𝑗𝑢𝑗(𝑡) + 𝑐𝑘𝑢𝑘(𝑡)   (12) 

Com 𝑐𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑐𝑘 = 1, à semelhança de (3) 

2. usando as constantes 𝑐𝑖, 𝑐𝑗 𝑒 𝑐𝑘 determinadas anteriormente, obtêm-se os pontos inicial e 

final correspondentes: 

𝑣 =  𝑐𝑖𝑣𝑖 + 𝑐𝑗𝑣𝑗 + 𝑐𝑘𝑣𝑘, no triângulo inicial    (13) 

𝑤 =  𝑐𝑖𝑤𝑖 + 𝑐𝑗𝑤𝑗 + 𝑐𝑘𝑤𝑘, no triângulo final    (14) 

3. o tom cinzento de 𝑢, 𝑑𝑡(𝑢), é expresso em função de 𝑑0(𝑣) e 𝑑1(𝑤), ao longo de t: 

𝑑𝑡(𝑢) = (1 − 𝑡)𝑑0(𝑣) + 𝑡𝑑1(𝑤)    (15) 

Com  𝑑0(𝑣) ≠ 𝑑1(𝑤), já que as imagens inicial e final são diferentes. 

Para casos em que a foto não é a preto e branco, para a transformação são usadas equações 

semelhantes a (15), que adicionalmente descrevem os tons de vermelho, verde e azul. 
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t=0.00                              t=0.25                                t=0.50                               t=0.75                              t=1.00  

Figura 11 

A figura 11 ilustra a transformação gradual da imagem inicial na imagem final, em que os pontos da 

triangulação se movem gradualmente segundo (11), e existe uma difusão de tons em todos os 

pontos tal como dita (15). 

 Figura 12 

Na figura 12 observa-se uma transformação, cujo movimento dos pontos vértice não é uniforme, ou 

seja, o movimento é descrito por uma equação diferente de (11). Repare-se que primeiro são 

transformados o nariz, olhos e boca, e só a partir de metade da sequência se move a linha de cabelo 

e o contorno da face. 

  

 Figura 13 

A figura 13 exemplifica a passagem de uma célula normal para uma célula cancerígena, ilustrada 

através da transformação usando imagens fases diferentes da célula: saudável e cancerígena. 

Usando este método, é possível visualizar o desenvolvimento que uma célula cancerígena toma na 

formação de um tumor. 
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4. Conclusão 

Vários métodos de manipulação de imagens são construídos com transformações aplicadas a pontos 

das imagens, estabelecidas a nível computacional usando matrizes. Para além disso, na sua 

construção são usados conceitos como a independência linear e combinações lineares e convexas, 

tal como apresentado em 2.1. Deste modo, é indiscutível a contribuição de Álgebra Linear nestes 

conceitos, sem a qual estes dificilmente seriam desenvolvidos. 

Concluindo, ao participar na construção de técnicas de computação gráfica, a Álgebra Linear é o pilar 

de diversas tecnologias que tomamos por garantidas hoje-em-dia. Graças a este ramo, diversos 

métodos foram desenvolvidos, auxiliando tanto em descobertas científicas e na sua visualização 

(figura 13 e figura 14), assim como no desenvolvimento de produções de entretenimento. De facto, 

o impacto da Álgebra Linear na evolução da sociedade é imensurável. Em tempos futuros, sem 

dúvidas, iremos presenciar a evolução e criação de vastas outras técnicas, cuja existência é 

permitida não só, mas principalmente, pela Álgebra Linear.  

 

Figura 14 – O decurso da explosão de uma supernova foi obtido pela NASA, partindo de imagens 

antes e após a explosão, usando a técnica de transformação. 
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