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RESUMO

O Scanface apresenta um algoritmo que tem como finalidade captar, através de

imagens  coletadas  por  uma  webcam,  a  face  do  usuário,  sua  boca,  nariz  e  olhos,

buscando interpretar  suas  expressões,  retornando as  emoções  alegria,  tristeza,  raiva,

medo, repulsa e surpresa. 

O algoritmo faz uso de bibliotecas como OpenCV e métodos como Viola-Jones

para  determinar  as  áreas  correspondentes  à  face,  utilizando-se  também  do  sistema

psicológico  de  codificação  facial  (FACS)  para  determinar,  através  dos  movimentos

musculares, qual a emoção correspondente a imagem capturada do usuário. 

Palavras-chave:  Computação Visual, Identificação de Expressão Facial, Computação

Afetiva.



TITLE: “SCANFACE”

ABSTRACT

The  Scanface  presents  an  algorithm  that  aims  to  attain,  through  a  webcam

images collected, the interpretations of the users expressions, returning the emotions

happiness, sadness, anger, fear, disgust and surprise.

The  algorithm  uses  libraries  like  OpenCV  and  methods  as  Viola-Jones  to

determine the areas corresponding to the face, making also use of the psychological

system of  coding facial  (FACS)  to  determine,  through muscular  movements,  which

emotion corresponds to the captured image of the user.

Keywords: Visual Computing, Identification of Facial Expression, Affective Computing.
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1. INTRODUÇÃO

Vivemos em mundo onde o tempo em que se passa conectado é cada vez maior,

utilizando se cada vez mais da tecnologia para nos comunicar, mas, em contrapartida,

perdemos a sutileza da experiência que se dá ao contato humano.

O  objetivo  do  projeto  é  a  construção  de  algoritmo  de  reconhecimento  de

expressão facial, com a finalidade de melhorar a interação entre usuários, e até mesmo

entre usuários e inteligências artificiais, utilizando a captura da imagem da face feita por

uma webcam.

O algoritmo dará a possibilidade da construção de aplicações que evitem o mal

entendido e aumentem a aproximação dos usuários que utilizam-se de meios virtuais

para a comunicação, já que em muitos casos não se possui visual da pessoa com quem

se está interagindo. Por exemplo uma aula feita em um mundo virtual 3D será possível

ter um feedback dos alunos em determinado período. 

Outra  aplicação  para  o  algoritmo  seria  um  incremento  aos  formulários  que

diversas  lojas  disponibilizam a  seus  clientes  para  mensurar  o  grau  de satisfação do

mesmo. O sistema de monitoramento de câmeras poderia incrementar estes formulários

com  o  auxílio  do  algoritmo.  Na  mesma  linha,  empresas  de  call  center  poderiam

monitorar seus atendentes e avaliar suas emoções quando atendendo seus clientes. As

informações produzidas pelo algoritmo poderiam ser incluídas junto com a avaliação do

cliente que normalmente ocorre após o atendimento.

Outro exemplo seria no ramo do cinema um diretor  buscar  um feedback em

tempo real de cada cena do seu filme, enquanto os espectadores o assistem. 

Além do possível uso em conjunto com softwares de  inteligências artificiais,

que poderiam ser utilizados tanto na robótica quanto em eletrodomésticos, que poderiam

se adaptar ao estado de espírito do usuário.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivos Gerais

Este  projeto  tem  como  objetivo  geral  a  criação  de  um  algoritmo  para

interpretação  das  emoções,  através  da  expressão  facial,  utilizando-se  de  imagens

captadas por uma webcam.

2.2 Objetivos Específicos

• Realizar  um  estudo  do  estado  da  arte  do  reconhecimento  facial  e  de  sua

interpretação  para  identificação  das  emoções  (alegria,  tristeza,  raiva,  medo,

repulsa e surpresa), abordando aspectos técnicos e científicos relacionados ao

desenvolvimento dos sistemas e métodos de reconhecimento e interpretação;

• Desenvolver  um  algoritmo  com  capacidade  de  detectar  a  face,  extrair  as

informações de localização dos olhos, nariz e boca e interpretar as expressões

faciais humanas, utilizando as bibliotecas de visão computacional OpenCV 2.4.9
1, implementado na linguagem Java;

1  OPENCV. Web Site. Disponível em: http://opencv.willowgarage.com/wiki

http://opencv.willowgarage.com/wiki
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3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada neste trabalho obedece aos passos a seguir: 

• Revisão bibliográfica e estudo sobre os principais conceitos utilizados em um

sistema de reconhecimento de expressão facial; 

• Estudo das técnicas e  algoritmos de processamento de imagens digitais  mais

utilizadas em reconhecimento facial; 

• Estudo sobre as bibliotecas OpenCV; 

• Desenvolvimento do algoritmo de reconhecimento em Java usando o OpenCV

2.4.9; 

• Verificação e análise dos resultados.
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este  capítulo  aborda  os  conteúdos  necessários  para  a  compreensão  deste

trabalho, que envolve as áreas de pesquisa Visão Computacional e Computação Afetiva.

4.1 Visão Computacional

Visão computacional é a ciência responsável pela visão de uma máquina, pela

forma  como  um  computador  enxerga  o  meio  à  sua  volta,  extraindo  informações

significativas a partir de imagens capturadas por câmeras de vídeo, sensores, scanners,

entre outros dispositivos.

Estas informações permitem reconhecer, manipular e pensar sobre os objetos que

compõem uma imagem (BALLARD, 1982).

Dentre as diversas frentes encontradas na Visão Computacional, teremos duas

importantes  para  a  realização  deste  trabalho  que  são  a  Detecção  de  Face  (Face

Detection) e Detecção de Características (Feature Detection).

A Detecção de Face busca realizar o reconhecimento da face de uma pessoa,

enquanto a Detecção de Características procura localizar as características de um rosto,

como olhos, sobrancelha, boca, entre outros.

Com posse dos dados nessas áreas, pode-se tentar identificar que tipo de emoção

é expressa conforme os estados combinados dessas características.

Serão  explicados  os  algoritmos  utilizados  no  desenvolvimento  deste  projeto,

como Viola-Jones na detecção de objetos, Gaussian Blur e Canny na manipulação da

imagem da face.

4.1.1 Viola-Jones

Viola e Jones propuseram um modelo (VIOLA; JONES, 2001) onde, a princípio,
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é apresentado um classificador para detecção de objetos, enfatizando a distinção da área

da face. Essa detecção se dá sob imagens estáticas em escalas de cinza, com capacidade

para seu uso em aplicações de tempo real.

A estrutura deste modelo desenvolve-se em três módulos distintos:

1. Criação da imagem integral;

2. Utilização do algoritmo Adaboost para classificação, através das  características

Haar-like; 

3. Criação de uma estrutura em árvore, chamada de cascata de classificadores.

Imagem integral é o nome que se dá à representação de uma imagem original

qualquer,  através  de  um  somatório  da  densidade  de  pixels  que  ocorre  em  pontos

específicos dessa imagem. O cálculo engloba valores que contém a soma da densidade

de pixels em um determinado ponto, somando para cada pixel da imagem, o valor de

cada pixel à esquerda do pixel de ponto de partida. Como no exemplo da Figura 1, o

ponto 1 contém o somatório da área do retângulo A. O ponto 2 equivale a soma dos

retângulos A e B, assim como o ponto 3 é igual a A + C e o ponto 4, A + B + C + D. A

soma dos pixels na área do retângulo D engloba o cálculo entre os pontos: 4 + 1 - (2 +

3).  A próxima etapa utilizará a imagem integral obtida. 

Figura 1: Calculo da área da região retangular de uma imagem integral (VIOLA;JONES, 2001)
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As Haar-like features empregadas em detecção da face recebem esse nome por

sua similaridade intuitiva com as Haar wavelets  (HAAR, 1910), que podem ser vistas

como  mecanismos  para  decompor  ou  quebrar  sinais  nas  suas  partes  constituintes,

permitindo analisar os dados em diferentes domínios de frequências com a resolução de

cada componente amarrada à sua escala (LIMA, 2003), uma vez que estas foram a base

sobre a  qual  Viola  e  Jones  adaptaram sua experiência  em detecção.  Uma  Haar-like

feature leva em conta regiões retangulares adjacentes para uma janela de detecção de

uma  localização  específica,  somando  a  densidade  dos  pixels  em  cada  região  e

calculando  a  diferença  entre  estas  somas.  Esta  diferença  é  então  utilizada  para

categorizar subseções da imagem.

Portanto, no modelo Viola-Jones, as características são representadas por uma

quantidade de retângulos que contêm regiões claras e escuras, onde o resultado se dá

pela soma de pixels das regiões claras, e a subtração da soma de pixels das regiões

escuras.  Este  resultado  representará  o  valor  encontrado  pela  característica  para

determinada região (Figura 2).

Em seu trabalho, Viola e Jones (2001) definiram quatro tipos de características

para  uso  (Figura  2,  subfiguras  1a,  1b,  2a  e  4).  Seguindo  propostas  sugeridas  por

Lienhart  e  Maydt  (2002),  estas características foram ampliadas,  sendo acrescentadas

Figura 2: Características do tipo Haar-like (LIENHART; MAYDT, 2002).
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mais algumas (Figura 2, subfiguras 1c, 1d, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 3a e 3b) e retirada

uma (Figura 2, subfigura 4, que foi substituída pela combinação das subfiguras 2g e 2e).

Algumas características aparecem com uma inclinação de 45 graus, recurso utilizado de

maneira a ampliar o espectro de performance do modelo inicial. Para contemplar estas

características inclinadas no processo, foi incluído o cálculo de uma imagem integral

inclinada, além da imagem integral normal.

No método Viola-Jones utiliza-se um classificador fraco em que se considera,

para um grupo de características, um limiar e uma paridade. Este classificador tem por

objetivo  encontrar  a  característica  de  melhor  limiar  na  distinção  das  imagens

demarcadas como positivas e negativas. As imagens que tiverem classificação abaixo do

limiar em relação aos valores de paridade recebem hipótese verdadeira.

Este  classificador  é  submetido  a  treinamento  através  do algoritmo Adaboost,

que será apresentado mais adiante. Devem ser submetidos à classificação um grupo de

casos positivos e outro grupo de casos negativos, ambos com a mesma escala para todos

os exemplos.  Tanto melhor  será o desempenho do classificador,  quanto maior  for o

número de exemplos.

Para que haja aprimoramento de maneira acelerada, o progresso deve se dar por

níveis, onde se começa por classificadores fracos e características simples, e passa-se a

elevar a complexidade gradativamente, construindo-se uma cascata de classificadores,

onde cada nível possui um conjunto de classificadores mais fortes.  Nas primeiras fases

os classificadores são mais básicos e sem muita precisão, e são seguidos por outros de

maior  especificidade  e  critério  nos  níveis  subsequentes.  Os  casos  que  vão  sendo

classificados como positivos passam ao próximo nível, até alcançar o último nível que o

classificou  como  positivo.  Este  modelo  objetiva  maior  eficiência  ao  evitar  testes

desnecessários, uma vez que detectado o caso negativo ele não avança para o próximo

nível, acelerando a execução do algoritmo, ou seja, um caso sendo negativado por um

classificador mais fraco, nunca será considerará positivo por um mais forte.

No modelo Viola-Jones o treinamento da cascata de classificadores é a última

etapa do processo de criação do classificador. Para o treinamento deve-se considerar:

taxa de detecção mínima aceitável, a taxa máxima de falsos positivos aceitável para
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cada nível, uma amostragem positiva e negativa e os valores de falsos positivos para

todas as camadas da cascata (Figura 3). A cascata se constrói então, sob o número de

níveis  que  obtenham,  na  classificação  sobre  a  amostragem,  os  valores  de  falsos

positivos menores que aquele determinado para a cascata.

Para se utilizar da cascata treinada, a classificação se dá sobre uma sub-janela do

mesmo tamanho demarcado no treinamento. O procedimento de classificação percorre a

imagem a ser examinada, para então serem feitos ajustes na escala do classificador de

modo que a face possa ser identificada em uma imagem ampliada.

A próxima subseção explana o algoritmo de boosting  do qual  Viola  e  Jones

fizeram uso, o Adaboost.

4.1.2 Adaboost

Adaboost, é uma abreviatura de Adaptative Boosting, um dos mais conceituados

algoritmos  de  boosting  existentes,  que  pode  ser  utilizado  para  ampliar  o

desenvolvimento de outros algoritmos de aprendizagem (FREUND; SCHAPIRE, 1995).

Boosting é um método de treinamento de máquina que trabalha com a combinação de

vários  classificadores  fracos  para  evoluir  até  uma  classificação  forte  (SCHAPIRE,

1990).

No intuito de obter uma classificação conjunta forte de maior eficiência, é que se

realiza um conjunto de várias classificações fracas, ao invés de apenas uma forte. De

Figura 3: Cascata de classificadores (MA,2007).



17

acordo com o número de classificadores fracos combinados, boosting obtém melhores

resultados do que utilizando  apenas um classificador forte. Classificadores fracos são

aqueles que retornam hipóteses com baixo nível de cobertura -  resposta melhor que

50/50. 

Durante o treinamento com o Adaboost,  várias repetições  são realizadas,  nas

quais as classificações de um classificador fraco recebem pesos. Para cada classificação

realizada corretamente a partir dos exemplos de teste, é atribuído um peso menor, em

contrapartida  às  classificações  incorretas  é  atribuído  um  peso  maior.  A  cada

classificação, o processo atualiza os índices de distribuição de erro. O “adaptative” em

Adaptative Boosting, refere-se a atribuição de pesos feita a partir da performance nos

testes de aprendizado/treinamento.

Logo  abaixo  segue  a  descrição  das  etapas  do  algoritmo  de  classificação

Adaboost (para classificação binária e discreta):

1. Adaboost  recebe  um conjunto  de  teste  pré-determinado,  onde  cada  exemplo

possui uma classificação (caso positivo ou caso negativo).  O algoritmo faz n

repetições, e em cada uma utiliza o classificador fraco;

2. A cada repetição, o classificador obtém uma classificação (hipótese) a partir dos

exemplos  do  teste.  O  termo  que  determina  a  regra  do  classificador  para  o

Adaboost, como padrão, realiza uma classificação binária (caso positivo, caso

negativo);

3. Os erros na classificação (erro sobre a hipótese) são calculados com base no

conjunto  de  teste.  Ele  corresponde  ao  peso  dos  falsos  positivos  e  falsos

negativos do conjunto de teste;

4. São atribuídos pesos sobre as classificações dos exemplos de teste, sendo que as

classificações corretas têm seu peso reduzido (ou, em outro sentido,  aumenta

quando é mal  classificado).  Inicialmente,  todos os exemplos de treino têm o

mesmo peso (1/número de exemplos), mas no fim os casos de classificação mais

difícil têm peso maior;

5. Dentro de cada repetição os pesos são normalizados, de forma que a soma de

todos os pesos seja igual a 1;
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6. Por  fim  é  composta  uma  combinação  de  classificadores  fracos  que

demonstraram  classificações  positivas,  sendo  as  classificações  com  menores

erros as mais destacadas nesta composição.

A Figura 4 exibe o algoritmo do classificador Adaboost:

4.2 COMPUTAÇÃO AFETIVA

Computação afetiva é um campo da informática que leva em consideração

as emoções e os "estados de espírito" para a confecção de hardwares e de softwares. Ela

utiliza-se de vários campos do conhecimento, como Informática, Educação, Psicologia,

Sociologia,  Inteligência  Artificial,  dentre  outros.  Através  deste  conjunto  de

conhecimentos, procura construir ferramentas capazes de "dialogar" com o sujeito e seu

estado  emocional,  a  fim  de  criar  situações  computacionais  que  acompanhem  esses

"estados" de sujeito e, assim, propiciar facilitações à sua vida. 

Figura 4: algoritmo Adaboost (SOUZA, 2006)
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A busca por uma relação onde o computador entenda e manifeste emoções é o

foco das pesquisas em Computação Afetiva (PICARD, 1995).

4.2.1 FACS – Sistema de codificação facial 

Estudos de Paul Ekman e Wallace V. Friesen sobre o comportamento facial 

resultaram na construção do sistema Facial Action Coding System - FACS (EKMAN; 

FRIESEN; HAGER, 2002). Este sistema classifica como Action Units (AU) todas as 

ações faciais causadas por contrações musculares (um ou mais músculos), que, com ou 

sem combinações, representam todas as expressões faciais possíveis, incluindo sua 

intensidade, duração e simetria.

O sistema FACS (Figura 5) se compõe de 46 Action Units, que são as 

responsáveis pela descrição de ações faciais. Estas 46 AUs dividem-se em duas regiões 

faciais: 

• Superior - que contempla os olhos (pálpebras), sobrancelhas e testa;

• Inferior - que abarca as bochechas, queixo, nariz e boca (lábios).
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Referência
Ação

Superior

1 Elevação da parte interior das sobrancelhas

2 Elevação da parte exterior das sobrancelhas

4 Depressão das sobrancelhas

5 Elevação da pálpebra superior

6 Elevação da bochecha

7 Compressão das pálpebras

41 Pálpebras superiores descontraídas

42 Pálpebras semicerradas

43 Pálpebras cerradas

44 Sobrancelha franzida

45 Piscar de olhos

46 Piscar de um só olho

Inferior

9 Enrugamento do nariz

10 Elevação do lábio superior

11 Aumento de profundidade da região nasolabial

12 Alongamento dos cantos da boca

13 Cantos da boca ligeiramente repuxados para cima

14 Cantos da boca ligeiramente repuxados para baixo

15 Depressão dos cantos da boca

16 Depressão do lábio inferior

17 Elevação do queixo

18 Contração extrema de ambos os lábios

20 Alongamento extremo, rebaixado, dos lábios

22 Compressão dos lábios mostrando os dentes

23 Compressão da boca

24 Pressão compressiva dos lábios

25 Separação entre os lábios

26 Maxilar aberto

27 Boca amplamente aberta

28 Lábios comprimidos para o interior da boca

Tabela 1: Alguns AUs da Tabela FACS (EKMAN; FRIESEN) 
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Relacionadas a ação de músculos específicos estão 30 das 46 AUs, sendo que as

restantes 16 AUs não têm suas ações musculares especificadas.

Além das 46 AUs que são usadas para descrever de ações musculares faciais,

existem outros códigos que auxiliam e complementam estas ações. Estes códigos estão

agrupados em relação a:

 posições de cabeça;

 posições de olhos; 

Figura 5: Exemplos de AU
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 movimento de olhos; 

 visibilidade das características faciais;

 comportamentos grosseiros/brutos (por exemplo, cheirar, falar, engolir, mastigar,

dar os ombros, balançar a cabeça afirmativamente);

 movimentos de cabeça.

Através  da  combinação  dessas  AUs  podemos  estabelecer  o  sentimento

expressado na face do usuário.

As  AUs então,  são  a  base  da  construção  do algoritmo  que  se  utilizará  para

determinar  quais informações são relevantes na detecção e interpretação da expressão

facial.
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5. OPENCV

O  OpenCV  (Open  Source  Computer  Vision)  foi  a  biblioteca  utilizada  no

desenvolvimento do projeto,  que possui  código aberto que  está  sob a  licença  BSD,

totalmente  livre  ao  uso  acadêmico  e  comercial,  desenhada  para  processamento  de

imagens digitais, com foco em aplicações de tempo real. A biblioteca foi originalmente

desenvolvida pela Intel, e está em constante progresso desde 2000, com sua primeira

versão liberada em outubro de 2006 e sua segunda versão saindo em setembro de 2009.

Sua utilização se estende a  diferentes  campos de atuação em Visão Computacional,

como  na  interação  homem-máquina,  identificação  de  objetos,  segmentação  e

reconhecimento, reconhecimento de faces, reconhecimento de gestos, rastreamento de

movimentos, compreensão de movimentos, robótica móvel e diversas outras áreas que

envolvem processamento de imagens digitais. Sendo multiplataforma, existem versões

do OpenCV compatíveis com Windows, Linux, Mac OS X, iOS, Blackberry e Android.

Escrito em C/C++, o OpenCV também proporciona suporte à programação feita

em outras linguagens, como C#, Java, Python, Ruby, Matlab, entre outras. Possui uma

estrutura  modular,  o  que  significa  que  o  pacote  inclui  bibliotecas  estáticas  e

compartilhadas, como os módulos de Processamento de Imagens e Vídeo I/O, Estrutura

de dados, Álgebra Linear, GUI Básica com sistema de janelas independentes, Controle

de mouse e teclado, e centenas de funções e algoritmos de Visão Computacional, tais

como filtros  de imagem, calibração de câmera,  reconhecimento de objetos e análise

estrutural, entre outros.

Alguns dos módulos básicos:

• cv  —  Módulo  das  principais  funcionalidades  e  algoritmos  de  Visão

Computacional do OpenCV.

• cvaux — Módulo com algoritmos de Visão, ainda está em fase experimental.

• cxcore — Módulo de Estrutura de Dados e Álgebra Linear.

• highgui — Módulo de Controle de Interface e dispositivos de entrada.
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• ml — Módulo de “Machine Learning” é um tipo de máquina de aprendizagem.

• ed — Manual de estrutura de dados e operações.

O OpenCV possui código aberto, aceitando modificações desde que respeitados

os termos de sua licença BSD, e pode ser baixado gratuitamente no endereço eletrônico

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary.  É  possível  se  obter  a  documentação

completa do OpenCV na internet, além de uma boa estrutura de suporte que conta com

fóruns e grupos de discussão.
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6. TRABALHO DESENVOLVIDO

O  desenvolvimento  deste  trabalho  se  deu  através  da  implementação  de  um

algoritmo,  utilizando-se  de  métodos  existentes  em  Visão  Computacional,  com  a

capacidade de detectar as emoções (alegria, repulsa, tristeza, raiva, surpresa e medo) de

uma face humana. Estas emoções são interpretadas com base nas expressões faciais

capturadas por webcam.

O algoritmo foi dividido em 5 etapas:

1. Detecção  da  Face:  nessa  etapa  é  realizada  a  detecção  da  face  na  imagem

capturada pela webcam;

2. Normalização: a imagem da face pode ser capturadas sob diferentes condições,

podendo apresentar variações como o tamanho do rosto em relação à imagem. A

imagem é normalizada a fim de facilitar a extração das características;

3. Detecção das Características: através de algoritmos são detectadas a posição

dos olhos, nariz e boca da imagem da face;

4. Extração  dos  Landmarks:  onde são extraída  informações  de  medição  das

características informadas;

5. Classificação: o conjunto de coordenadas é passado ao classificador, que retoma

qual das emoções representa a imagem capturada.

Foi  obtido  sucesso  até  a  terceira  etapa, mas  a  quarta  etapa  não  apresentou

resultados satisfatórios, apesar de estudos informarem que era possível e da aplicação de

duas  formas  distintas  para  averiguar  os métodos  não  retomavam  com  precisão  as

landmarks das características encontradas na etapa anterior.
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Na Figura 6 tem-se o diagrama de atividade que representa o fluxo de controle

do algoritmo, desde a verificação do template, captura de imagem, detecção da face,

normalização,  detecção das  características,  extração das  landmarks,  classificação até

determinação da expressão do usuário. 

Figura 6: Diagrama de Atividade
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No diagrama de sequência (Figura 7),  temos a  representação da sequência de

processos e interação entre os objetos na construção do algoritmo de detecção facial.

6.1 Detecção da Face

Na detecção da face foi se utilizado o método de  Haar-like features (VIOLA;

JONES, 2001). Este método já está implementado na biblioteca OpenCV, resolvendo o

problema da detecção facial de um modo eficiente, bastante preciso e em tempo real.

Dada a necessidade de recorrer a centenas de imagens faciais para o treinamento

do  classificador  foi  utilizado  um  classificador  que  está  disponível  na  biblioteca

OpenCV. 

Figura 7: Diagrama de sequência
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O algoritmo  utilizado  para  a  detecção  facial  na  biblioteca  OpenCV permite

detectar  todos os rostos  existentes  numa dada imagem. Como podemos observar  na

Figura 8, em que é feita uma marcação em nossa área de interesse (ROI), em nosso caso

a face humana.

6.2 Normalização

Após realizada a detecção da área correspondente à face do usuário, tornou-se

necessário ter em atenção um conjunto de especificidades.

Como existem vários elementos na imagem capturada, torna-se necessário que

apenas a área determinada como face pela etapa anterior sofra a normalização (Figura

9).

Figura 8: Detecção utilizando OpenCV
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Como  a  imagem  capturada  pela  webcam  pode  variar  devido  a  diferentes

resoluções da mesma e por questões de distância diferentes entre a câmera e o usuário,

foi preciso a padronização do tamanho da área de interesse.

Com intuito de facilitar  as próximas etapas,  a imagem recebe um tratamento

através do algoritmo Gaussian Blur (Também contido na biblioteca OpenCV), para que

haja a suavização e retirada de ruido (Figura 10).

Figura 9: Área que receberá normalização

Figura 10: Uso do Gaussian Blur (Direita)
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6.3 Detecção das Características

Com a imagem da face já normalizada, novamente é utilizado o algoritmo de

detecção de objetos de Viola-Jones, só que desta vez utilizaremos outros classificadores,

para encontrar a posição dos olhos, nariz e boca. (Figura 11).

A fim de minimizar  a  detecção equivocada e  diminuir  o  campo de busca,  a

imagem da face foi dividida em setores (superior, inferior, esquerda e direita).

Os olhos são procurados na parte superior da face e em seu lado correspondente,

enquanto a busca pela boca é feita apenas na parte inferior.

Enquanto o nariz, é se utilizado dos olhos como referência, sua busca se inicia

logo abaixo dos olhos.

Figura 11: Área que receberá normalização
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6.4 Extração das Landmarks

Com a detecção feita, apenas conhecemos a posição (Olhos, boca e nariz) em

relação a imagem do rosto, não tendo informações suficientes pra determinar quais AU

estão presentes na face. 

Tem se a necessidade de descobrir as landmarks facias (marcos facias), que nada

mais são do que marcações feitas na imagem, e através das mesmas pode-se mensurar

tamanhos e distâncias na face (Figura 12). 

 

Utilizando uma marcação de quatro pontos nas extremidades dos olhos pode-se

chegar a conclusão da abertura dos olhos se calcularmos a distância do ponto l4 ao

ponto l2. (Figura 13).

Figura 12: Landmarks da face
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Afim se de fazer a extração de landmarks houve a tentativa de se recorrer ao

algoritmo de detecção de borda Canny. 

Mas os resultados obtidos foram insatisfatórios devido a excesso de informações

encontradas na imagem impossibilitando a extração com precisão, como podemos ver

na imagem abaixo (Figura 14),  o usuário possuía barba o deixava mais complexa a

extração das landmarks da boca.

Além  disso  o  algoritmo  ficou  extremamente  suscetível  a  mudanças  de

Figura 14: Imagem obtida com o detector de bordas Canny

Figura 13: Landmarks extraídas de  um olho
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luminosidades, distancia do usuário em relação a câmera e sobre a qualidade da mesma. 

Em  outra  abordagem  se  foi  utilizado  do  método  de  extração  de  landmarks

proposto por SILVA, SCHNITMAN e OLIVEIRA em 2012, na extração dos olhos os

seguintes passos (Figura 14), com a área dos olhos detectadas na figura (a), realizou-se

um ajuste de contraste, que realçou a imagem,  deixando-a mais clara (Figura 15(b)) . 

Agora a imagem é limiarizada; ou seja tudo o que tiver o tom da cor da pele será

mantido, retornando uma imagem binaria (0 e 1 – Preto e Branca), branco onde se achar

o tom da pele.

Em seguida a imagem é invertida (Figura 15 (d)).

Depois os espaços vazios são preenchidos, usando um algoritmo de dilatação

(Figura 15 (e)).

E  se  daria  uma  varredura  de  pixel  na  área  de  interesse  para  determinar  as

landmarks.

        (a)               (b)                    (c)            (d)       (e)

Figura 15: Exemplo de extração das características do olho ( SILVA, SCHNITMAN e 

OLIVEIRA 2012)

Figura 16: (Amostra 1) Original, Limiarizada e Limiarizada com histograma
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O  problema  encontrado  com  o  método  que  ele  é  altamente  suscetível  a

alterações de luz do ambiente, tonalidade da pele do usuário, assim como sua mudança

de posicionamento em relação a câmera, exigindo que o valor do corte na limiarização

tenha que ser ajustado quadro a quadro em tempo real. 

Como vistos na imagem 16, a imagem original, sofrendo limiarização comum

valor de corte 45, sendo que a da direita sofreu um histograma para fazer os tons de

cinza ficarem mais próximos.

Como podemos observar na próxima sequencia de imagens (Figura 17) que foi

feita com o mesmo corte mas com iluminação e distâncias diferentes, a variação foi

muito drástica. 

O mesmo problema foi encontrado para extração das landmarks da sobrancelha

que iram se utilizar da posição dos olhos para serem encontradas, como as landmarks da

boca.

E através da comparação das medidas  do usuário com as  landmarks  da face

neutra com as da expressão, seriam retiradas as medições, que determinar quais AU

estavam presentes na imagem. 

Os resultados obtidos foram insatisfatórios e não permitiram confiabilidade para

efetivar a etapa seguinte.

Figura 17: (Amostra 2) Original, Limiarizada e Limiarizada com histograma
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6.5 Classificação

De posse da lista de AU detectadas na imagem da face, determinou-se através da

combinação das mesmas em que sentimento se enquadrava a expressão.

Essa combinação pode ser vista na tabela 2, que estão divididas em principais e

auxiliares, sendo que as auxiliares não são obrigatórias na classificação.

Emoção Indicações Visuais Principais

Alegria AU 6 AU 12

Tristeza AU 1 AU 15 AU 17

Repulsa AU 9 AU 10

Surpresa AU 5 AU 26 AU 27 AU 1 + 2

Raiva AU 2 AU 4 AU 7 AU 23 AU 24

Medo AU 20 AU 1 + 5 AU 5 + 7

Emoção Indicações Visuais Auxiliares

Alegria AU 25 AU 26 AU 16

Tristeza AU 4 AU 25 AU 26

Repulsa AU 17 AU 25 AU 26

Surpresa

Raiva AU 17 AU 16 AU 25 AU 26

Medo AU 4 AU 5 AU 26 AU 25 AU 7

Tabela 2: Combinações de AU (EKMAN 2002).

Essa classificação é o que tornará possível, por fim, nomear uma expressão 

facial após todo o processo de leitura das informações recebidas. 

Porém devido a problemas na extração das landmarks não foi possível se entrar 

no desenvolvimento desta etapa.
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6.6 Resultados

O algoritmo alcançou com sucesso as três primeiras etapas:  Detecção da Face,

Normalização e Detecção das Características, realizando.  a detecção da face em tempo

real, e da localização das características da face que contemplam o posicionamento dos

olhos, nariz e boca.

Na etapa  quatro,  que  corresponde a  extração das  landmarks,  que  ao final  se

mostrou  como  sendo  a  etapa  de  maior  complexidade  do  projeto,  teve  resultados

insatisfatórios dos métodos empregados, que impediram a identificação da expressão do

usuário.
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7. CONCLUSÃO

7.1 Conclusão

Ao  longo  do  processo  de  desenvolvimento,  foi  percebido  inúmeras

aplicabilidades em que se fariam o bom uso desse algoritmo, desde uma avaliação de

satisfação de um cliente,  que é  capturado por  uma câmera  ao sair  de uma loja  até

mesmo a interatividade com uma inteligência artificial. 

Mas devidos a complicações encontradas no decorrer do desenvolvimento do

algoritmo,  atingiu-se apenas a terceira etapa.  Tendo o algoritmo com precisão e em

tempo  real,  a  capacidade  de  detectar  a  face  usuário  e  suas  caracterizaras  como  o

posicionamento dos olhos, nariz e boca, fincando em aberto para o autor ou futuros

candidatos tentarem sanar as dificuldades encontras.

7.2 Dificuldades encontradas

O projeto se mostrou mais desafiador do que se esperava, tendo como maior

dificuldade o desenvolvimento de métodos para auxiliar na extração das landmarks da

face, mesmo utilizando os procedimentos de um paper que informavam métodos que se

diziam capazes de tal, não foi possível nas tentativas apresentar resultados adequados,

pois esse deve de possuir  uma alta capacidade adaptativa,  devido a grande variação

proporcionada pela imagem capturada.

7.3 Trabalhos Futuros

Pretende-se dar prosseguimento no projeto e disponibilizá-lo para a comunidade

acompanhado das seguintes melhorias e alterações:

• Encontrar métodos mais eficazes na detecção das características.

• Desenvolver métodos que permitam a extração das landmarks com precisão, se
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adaptando a distância, luminosidade e tonalidade da pele do usuário de forma

totalmente automática.

• Adaptar o algoritmo a fim de ser utilizado em Android.

• O  desenvolvimento  de  um  modulo  com  a  utilização  do  algoritmo  de

interpretação de expressão, para o mundo virtual 3D Open Wonderland, com o

objetivo  de  aumentar  o  âmbito  da  interatividade  e  entendimento  entre  os

usuários,  ao indicar  as reações  frentes as diferentes situações  vivenciadas no

mundo virtual.
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