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RESUMO

Emoções exercem influência direta sobre a vida humana, mediando a maneira como os
indiv́ıduos interagem e se relacionam, seja em âmbito pessoal ou social. Por essas razões,
o desenvolvimento de interfaces homem-máquina capazes de manter interações mais natu-
rais e amigáveis com os seres humanos se torna importante. No desenvolvimento de robôs
sociais, assunto tratado neste trabalho, a adequada interpretação do estado emocional
dos indiv́ıduos que interagem com os robôs é indispensável. Assim, este trabalho trata do
desenvolvimento de um modelo matemático para o reconhecimento do estado emocional
humano por meio de expressões faciais. Primeiramente, a face humana é detectada e
rastreada por meio de um algoritmo; então, caracteŕısticas descritivas são extráıdas da
mesma e são alimentadas no modelo de reconhecimento de estados emocionais desenvol-
vidos, que consiste de um classificador de emoções instantâneas, um filtro de Kalman e
um classificador dinâmico de emoções, responsável por fornecer a sáıda final do modelo.
O modelo é otimizado através de um algoritmo de têmpera simulada e é testado sobre
diferentes bancos de dados relevantes, tendo seu desempenho medido para cada estado
emocional considerado.

Palavras-Chave – Emoções, Reconhecimento facial de emoções, Filtros de Kalman, Su-
perf́ıcies emocionais dinâmicas.



ABSTRACT

Emotions have direct influence on the human life and are of great importance in
relationships and in the way interactions between individuals develop. Because of this,
they are also important for the development of human-machine interfaces that aim to
maintain natural and friendly interactions with its users. In the development of social
robots, which this work aims for, a suitable interpretation of the emotional state of the
person interacting with the social robot is indispensable. The focus of this work is the
development of a mathematical model for recognizing emotional facial expressions in a
sequence of frames. Firstly, a face tracker algorithm is used to find and keep track of
a human face in images; then relevant information is extracted from this face and fed
into the emotional state recognition model developed in this work, which consists of an
instantaneous emotional expression classifier, a Kalman filter and a dynamic classifier,
which gives the final output of the model. The model is optimized via a simulated
annealing algorithm and is experimented on relevant datasets, having its performance
measured for each of the considered emotional states.

Keywords – Emotions, Facial emotion recognition, Kalman filters, Dynamic emotional
surfaces.
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9 Orientação original da máscara é mantida para uma rotação da face a partir

de um eixo ortogonal ao plano da imagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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MVS Máquina de Vetor Suporte.

PBL(s) Padrão(ões) Binário(s) Local(is).

PBLR(s) Padrão(ões) Binário(s) Local(is) Rotacional(is).

PBLu(s) Padrão(ões) Binário(s) Local(is) Uniforme(s).

PE(s) Part́ıcula(s) Emocional(is).

RBD(s) Rede(s) Bayesiana(s) Dinâmica(s).
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

Emoções compõem uma parte fundamental da vida dos seres humanos. Elas regulam

a maneira como estes se relacionam mutuamente e com o ambiente que os cerca, seja em

âmbito pessoal ou coletivo.

Pessoas com dificuldades de reconhecer ou de expressar emoções têm maior dificuldade

de interagir com outros seres humanos e encontram problemas em manter relacionamentos

duradouros.

As emoções não regulam apenas a vida social dos seres humanos, mas são importantes

para a sobrevivência desses, vez que influenciam sua capacidade de executar tarefas vitais

a sua existência. O medo que uma pessoa pode experimentar ao notar um véıculo que se

aproxima velozmente tem como efeito fisiológico o aumento de circulação sangúınea nos

membros inferiores e prontifica o organismo a reagir à ameaça notada. A tristeza que

uma pessoa normalmente sente quando em estado depressivo é externalizada por meio de

linguagem corporal, que notifica os demais membros de sua sociedade de que algo não

está bem, e que alguma espécie de aux́ılio externo pode ser necessário.

Considerando-se, assim, que emoções desempenham papel de importância na vida

humana, é cab́ıvel a ideia de que interfaces homem-máquina que busquem manter uma

comunicação natural com seus interlocutores devam considerar o estado emocional desses.

O paradigma da computação humana sugere que as interfaces homem-máquina sejam

centradas nos seres humanos e que se baseiem na forma multimodal com que estes se

comunicam. Dizer que a interação humana se dá de forma multimodal significa dizer que

os humanos se comunicam através de diversos canais, como o visual, o auditivo, ou por

meio da linguagem corporal e pelo tato. Ainda, estes canais podem carregar não apenas

informações redundantes, mas também complementares.

Robôs sociáveis, isto é, autômatos projetados para interagir de forma natural e hu-
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mana com seus interlocutores, são exemplos de uma tecnologia que se beneficiaria de

sistemas computacionais capazes de reconhecer o estado emocional dos seres humanos.

Estes tipos de robôs encontram aplicações na área terapêutica, na área educacional e no

lazer, por exemplo.

Robôs terapeutas podem ser utilizados em hospitais e em casas especializadas no tra-

tamento de crianças e idosos. Esses robôs têm por finalidade estimular o desenvolvimento

emocional de seus pacientes, sejam eles v́ıtimas de isolamento social ou pessoas com difi-

culdades afetivas (incapazes de reconhecer ou de expressar emoções, por exemplo).

Sistemas tutores inteligentes são aplicados em ambientes de ensino, como escolas. Eles

têm a função de facilitar o aprendizado, e são projetados para transmitir informação de

forma individual a cada um de seus alunos. A inferência do estado emocional humano

permitiria ao sistema notar se determinado aluno econtra-se frustrado ou entediado, for-

necendo informação relevante que pode levar o sistema a decidir pela mudança da técnica

de ensino aplicada, por exemplo.

Robôs mascotes, usados para o lazer, têm a função de entreter seus usuários e estimular

a interação humana, podendo ser usados em ambientes onde o isolamento social é um mal

comum, como casas de repouso para idosos. Diversos desses robôs buscam simular um

estado emocional interno que dita como o mesmo reagirá a est́ımulos externos. Sistemas de

reconhecimento de emoções humanas poderiam auxiliar autômatos deste tipo, permitindo

aos mesmos alterar o tipo de entretenimento oferecido de acordo com o estado emocional

de seu público; um robô mascote poderia propor a realização de um jogo, por exemplo,

caso detectasse um público feliz e animado, ou poderia tentar estimular um diálogo ou

oferecer um serviço de telefonia caso constatasse que seu interlocutor está se sentindo

triste ou desanimado.

Assim, o desenvolvimento de um sistema de reconhecimento de emoções humanas é

justificado e encontra uso em diferentes áreas da ciência.

1.2 Objetivo

Este trabalho objetiva a criação de um modelo dinâmico para o reconhecimento de

estados emocionais humanos. Nesse trabalho, estados emocionais humanos se referem a

amostras emocionais mais duradouras e menos voláteis quando comparadas com amostras

emocionais comuns. Para tanto, é necessário que tal modelo seja capaz de realizar as

seguintes tarefas:
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1. Detectar faces humanas a partir de conjuntos de imagens ou v́ıdeos;

2. Extrair informações relevantes das faces detectadas, de modo que o modelo seja

capaz de inferir os estados emocionais expressos pelas mesmas;

3. Inferir as emoções expressas pelas faces detectadas;

4. Inferir os estados emocionais expressos pelas faces detectadas;

5. O modelo criado deve reduzir, em relação ao classificador de emoções instantâneas,

a influência que rúıdos naturais da face, como os causados pela fala, tem sobre a

inferência do estado emocional.

Esses itens são tratados em maior detalhes a seguir.

O modelo deve se basear na expressão facial de determinada pessoa para decidir qual

o estado emocional da mesma. Assim, é preciso que esses modelos seja dotado de um

sistema para detecção e rastreamento da face humana. As faces devem ser detectadas e

rastreadas a partir de conjuntos de imagens ou v́ıdeos fornecidos ao modelo.

Uma vez que o modelo tenha detectado uma face humana, é necessário que o mesmo

analise sua expressão facial. Isso é feito por meio do cálculo de caracteŕısticas descritivas

que busquem descrever numericamente tal expressão facial.

A partir da descrição matemática de uma expressão facial, o modelo deve decidir,

para cada vetor de caracteŕısticas descritivas fornecido, qual a emoção correspondente

à expressão facial representada. O modelo deve decidir entre um conjunto definido de

emoções, quais sejam: felicidade, tristeza, raiva, medo e o estado neutro, que pode ser

considerado como um estado de ausência de emoções.

O objetivo final do modelo é o de inferir o estado emocional humano. De acordo

com Paul Ekman, psicólogo de renome no campo de reconhecimento emocional por ex-

pressões faciais, não há um consenso quanto à duração das emoções [4], mas, tipicamente,

as mesmas podem se estender por peŕıodos que duram desde poucos segundos até poucos

minutos [5]. Neste trabalho, o termo estado emocional se refere a emoções que perdurem

na face humana e que não variem rapidamente com o tempo. Assim, o modelo desenvol-

vido não busca detectar ou descrever emoções breves, voláteis ou que não tenham uma

expressão facial correspondente completamente desenvolvida, como é, por exemplo, o caso

das microexpressões de Ekman [6].

Uma vez que o modelo se baseia na expressão facial humana para fornecer a inferência

de estados emocionais, rúıdos presentes na face humana podem influenciar negativamente
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sua capacidade de inferir corretamente tais estados. Esses rúıdos podem ter origem no

processo de captura de dados, sendo exemplos rúıdos nas imagens de entrada causados

pelo processo de gravação das mesmas; ou podem ter origens naturais, como é o caso dos

rúıdos faciais causados pela fala. O processo de vocalização humana normalmente causa

deformações faciais que se concentram principalmente na região da boca, sendo tais de-

formações comuns e recorrentes na vida humana, já que grande parte dos seres humanos

utiliza costumeiramente a fala como modo de comunicação. É importante que a influência

de tais rúıdos sobre o modelo seja reduzida, vez que os mesmos podem influenciar nega-

tivamente o desempenho do classificador de emoções instantâneas e, por consequência,

a qualidade da inferência automática do estado emocional. Neste trabalho, um filtro de

Kalman e um modelo de Superf́ıcies Emocionais Dinâmicas são utilizados para a redução

da influência de rúıdos sobre o processo de classificação.

Ainda, uma vez que é visada a futura integração do sistema desenvolvido a um robô

social, é importante que o mesmo seja capaz de atuar em tempo real.

Considerando-se os objetivos acima listados, propõe-se o desenvolvimento de um mo-

delo cuja estrutura é ilustrada na Figura 1.

Figura 1: Estrutura proposta para o modelo de inferência de estado emocional.

1.3 Contribuição

Este trabalho é uma continuação do trabalho de Gonçalves et al. [7]. Uma vez que

o modelo aqui proposto visa inferir estados emocionais, e não se limita a classificações

emocionais no ńıvel de quadro (frame-level), afasta-se de grande parte dos trabalhos de-

senvolvidos na área (vide Seção 2.2.2), ao mesmo tempo em que se aproxima de trabalhos

como os de Gonçalves et al. [7], Tinen [8] e Kaliouby e Robinson [9].

O modelo aqui proposto avança o trabalho de Goncalves et al. [7], ao passo que con-

templa o desenvolvimento de um classificador instantâneo de emoções próprio, que utiliza

um conjunto de caracteŕısticas descritivas original, e que busca descrever não apenas a

etapa de afloramento (onset) de expressões emocionais, mas também as etapas de ápice

(apex ) e de desvanecimento (offset) das mesmas (isto é, busca descrever ciclos emocionais

completos). A Figura 2 ilustra as etapas de um ciclo emocional completo.
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Figura 2: Ilustração de um ciclo emocional completo, com amostras retiradas de [1].

Ainda, o presente trabalho introduz novas Superf́ıcies Emocionais Dinâmicas, com

geometria planar e com equações cinemáticas próprias e originais que regem o movimento

das Particulas Emocionais que viajam sobre tais superf́ıcies.

1.4 Estrutura

O Caṕıtulo 2 trata da revisão bibliográfica dos principais temas envolvidos neste

trabalho, quais sejam: emoções, computação afetiva, modelos instantâneos para reconhe-

cimento de emoções e modelos dinâmicos para reconhecimento de emoções ou estados

emocionais.

O Caṕıtulo 3 introduz as principais caracteŕısticas do modelo desenvolvido no presente

trabalho, abordando os conceitos de SEDs (Superf́ıcies Emocionais Dinâmicas) e de planos

emocionais.

O Caṕıtulo 4 apresenta os experimentos realizados, introduzindo os bancos de dados

utilizados para treinamento, teste e otimização do modelo, além de relatar os resultados

alcançados.

Na Seção 5 são fornecidas as conclusões do trabalho.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Emoções

De acordo com [5], as emoções evolúıram de forma a melhor adaptar os seres huma-

nos a lidarem com as tarefas fundamentais em suas vidas cotidianas, tendo estado, assim,

intimamente relacionadas à capacidade de sobrevivência dos mesmos. Paul Ekman des-

taca seis famı́lias de emoções que denomina de emoções básicas: felicidade, tristeza, raiva,

medo, aversão e surpresa. Essas emoções foram classificadas como básicas por Ekman

devido ao fato de apresentarem expressões faciais universais, isto é, que são invariáveis

através de diferentes culturas [10]. O presente trabalho lida com a hipótese de que as

famı́lias de emoções básicas de Ekman são, de fato, universais; contudo, a universalidade

efetiva de tais emoções ainda é um assunto em debate [11]. A cada uma das seis famı́lias de

emoções básicas, correspondem uma forma de expressão facial, um conjunto de mudanças

fisiológicas e um gatilho emocional caracteŕısticos [12].

A existência de uma forma universal de expressar uma emoção é importante ao passo

que permite a um indiv́ıduo comunicar aos demais membros de sua comunidade seu estado

emocional. Assim, um indiv́ıduo com raiva, por exemplo, tende a exibir um semblante

com o maxilar projetado para frente, a parte interna das sobrancelhas tensionada, os

lábios afinados e o olhar fixo; essa expressão transmite às pessoas a sua volta a ideia

de que algo o irritou, e que talvez fosse prudente não agir de forma a aumentar sua

irritação. A universalidade da expressão facial emocional garante que, diferentemente

da comunicação por linguagem falada ou escrita, a informação seja compreendida por

indiv́ıduos de diferentes nacionalidades e etnias.

Cada emoção básica também possui um efeito particular sobre o sistema nervoso

autônomo. As alterações fisiológicas impostas por cada estado emocional tem a função

de preparar o organismo para lidar com tarefas fundamentais para sua sobrevivência.

Considere novamente uma pessoa que sente raiva; essa experimentará o aumento de sua

frequência card́ıaca e do ritmo respiratório, bem como o aumento da tensão muscular
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e maior irrigação de seus membros e extremidades, fatores que a deixam em estado de

atenção e a preparam para agir prontamente de forma a se defender ou atacar.

Os gatilhos emocionais são responsáveis pelo surgimento das emoções no organismo.

Acredita-se que esses gatilhos sofram influências tanto filogenéticas quanto ontogenéticas,

isto é, que sejam influenciados tanto pela história da espécie quanto pela história do

indiv́ıduo. Cada gatilho possui um tema principal e um conjunto de variações: o tema

relaciona-se à carga filogenética, e define a situação principal que induzirá ao aparecimento

da emoção; as variações relacionam-se à carga ontogenética, e definem oscilações do tema

principal que também levarão ao surgimento da emoção, ainda que em grau mais ameno

(acredita-se que quanto mais distante um evento está do tema principal que serve como

gatilho para dada emoção, mais branda será a manifestação desta emoção [5]). O gatilho

emocional da raiva, por exemplo, é a interferência encontrada em se alcançar um objetivo,

seja esta f́ısica ou não.

Para que uma emoção se manifeste, não basta que um gatilho esteja presente, mas é

necessário que haja uma avaliação desse gatilho por parte do organismo. Assim, teoriza-se

que os humanos sejam dotados de mecanismos de autoavaliação, que buscam constante-

mente por gatilhos no meio ambiente. Estes mecanismos podem ser automáticos ou pode

requerer deliberação. o mecanismo automático manifesta a emoção imediatamente assim

que detecta seu gatilho, e é útil em situações que exijam reação rápida. Assim, um in-

div́ıduo que vê um carro se aproximando a uma alta velocidade é rapidamente tomado

por uma sensação de medo, que irá deixá-lo em estado de prontidão para o escape. Con-

tudo, os autoavaliadores podem agir após deliberação, se tornando úteis para lidar com

situações amb́ıguas ou mais complexas. Considere um indiv́ıduo que acaba de sair de sua

primeira entrevista de emprego e não está muito certo sobre uma resposta que deu ao en-

trevistador; ele poderá ponderar sobre as consequências que essa resposta terá sobre sua

contratação, e, de acordo com o que esse processo reflexivo concluir, poderá experimentar

uma sensação de felicidade, tristeza, raiva ou apreensão, por exemplo.

Há diversas formas de se expressar uma emoção, como por meio de expressões faciais,

voz ou gestos, sendo que diferentes mecanismos de expressão apresentam diferentes inter-

valos de atraso [13]. Assim, enquanto algumas expressões faciais perduram por poucos

instantes (como é o caso das micro expressões), caracteŕısticas vocais como o tom de voz

podem perdurar por diversas frases, e caracteŕısticas semânticas podem durar conversas

inteiras.

De acordo com Paul Ekman, há nove caminhos para se acessar ou ativar uma emoção
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[5], quais sejam: pela ação automática ou reflexiva dos autoavaliadores, por meio da

memória, por meio da imaginação, por meio da discussão de um evento emocional com

um terceiro, por meio de empatia, através de instruções e sugestões de outras pessoas

(geralmente envolvendo uma figura tutora no ińıcio da vida), por meio da violação de

regras ou convenções sociais e, finalmente, assumindo-se voluntariamente a aparência de

uma emoção (isto é, forçando-se a assumir uma fisionomia que se acredite corresponder à

determinada emoção).

Ekman diferencia os episódios afetivos em emoções e humores, que possuem, dentre

outros fatores, dinâmicas temporais particulares [4].

Enquanto emoções tem durações curtas, que variam geralmente entre poucos segundos

a poucos minutos, humores podem perdurar por horas ou até mesmo dias.

Acredita-se que humores facilitem a ocorrência de emoções condizentes com o humor

experimentado. Assim, suponha o exemplo no qual uma pessoa se encontre em um hu-

mor de irritabilidade: nesse caso, episódios de raiva serão mais frequentes e terão sua

ocorrência facilitada; eventos que não provocariam raiva nessa pessoa em uma situação

normal podem passar a fazê-lo. É posśıvel ainda que humores façam com que as pessoas

busquem provocar emoções condizentes com seu estado de humor: uma pessoa irritada

procuraria provocar eventos que despertassem, nela, emoções de raiva.

Humores ainda tornam a ocultação de uma emoção mais dif́ıcil. Assim, uma pessoa

que passa por um episódio emocional de raiva pode, com certo esforço, ocultar a expressão

facial e vocal que informariam aos demais a sensação de raiva experimentada pela mesma;

contudo, se essa pessoa for submetida a esse episódio emocional de raiva enquanto afetada

por um humor de irritabilidade, a ocultação desses sinais torna-se mais dif́ıcil.

Como diferenciação adicional entre emoções e humores, pode-se citar que, enquanto

grande parte das emoções possuem expressões faciais únicas, humores possuem grupos de

expressões faciais que lhes são caracteŕısticos. Não há uma convenção quanto à melhor

forma de se organizar as diversas emoções sentidas pelo ser humano. Existem, contudo,

três abordagens principais para a classificação de emoções: a abordagem discreta, a abor-

dagem dimensional e a abordagem baseada nos mecanismos de avaliação [14].

A abordagem discreta organiza as emoções em diversas categorias particulares. As

emoções básicas de Ekman são um exemplo de classificação discreta de emoções. Ainda

que um número extenso de classes seja necessário a fim de se possibilitar a categorização

de todos os estados afetivos conhecidos, a classificação discreta de emoções compõe uma

maneira intuitiva e prática de se organizar as emoções universais conhecidas. Diversos
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trabalhos de reconhecimento automático de emoções utilizam esta abordagem [7,15–17].

A abordagem dimensional visa descrever as emoções a partir de um conjunto de di-

mensões independentes. As duas principais dimensões utilizadas nesta abordagem são a

valência e a ativação [18]. A valência se relaciona à maneira como o ser humano se sente

sob a influência de determinada emoção, assumindo valores cont́ınuos que representam

desde tristeza extrema, para valores negativos de valência, até felicidade extrema, para

valores positivos de valência. A ativação relaciona-se à probabilidade de um indiv́ıduo

tomar uma atitude ou executar uma ação quando influenciado por alguma emoção, assu-

mindo valores cont́ınuos que representam desde uma postura extremamente passiva, para

valores negativos de ativação, até uma postura extremamente ativa, para valores positi-

vos de ativação. O trabalho descrito em [19] destaca ainda a potência como uma terceira

dimensão importante na classificação das emoções. A potência (ou dominância) está re-

lacionada ao controle que um indiv́ıduo tem da situação quando influenciado por alguma

emoção, assumindo valores cont́ınuos que representam desde completa falta de controle,

para valores negativos de potência, até completo controle da situação, para valores posi-

tivos de potência. A abordagem dimensional descarta a necessidade de uma longa lista

de categorias para classificar as emoções, vez que as descreve por meio de combinações de

valores que as dimensões citadas podem assumir, mas tem como desvantagem a projeção

dos fenômenos afetivos em um conjunto de poucas dimensões, o que pode ocasionar perda

de informação [14].

A abordagem baseada em avaliação busca classificar determinada emoção a partir de

um conjunto de avaliações realizadas sobre o evento que a originou. Assim, na classificação

de dada emoção, avalia-se, por exemplo, quão relevante para o indiv́ıduo é o evento que

a provocou, quais suas implicações para ele, qual a capacidade do indiv́ıduo em lidar

com essas implicações, e qual o significado daquele evento para a sociedade na qual o

indiv́ıduo vive [20]. Esta abordagem leva em consideração um vetor de dimensões de

tamanho razoavelmente superior ao considerado na abordagem dimensional, fazendo com

que o processo de classificação seja menos simplista e possibilitando melhor diferenciação

das emoções; contudo, esse método tem a desvantagem de não ser simples e intuitivo,

além de requerer uma análise detalhada da situação que induziu o surgimento da emoção,

dificultando sua utilização em sistemas automáticos de reconhecimento de emoções.

Neste trabalho, a abordagem discreta é utilizada para descrição das emoções e estados

emocionais.
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2.2 Computação Afetiva

Interfaces computacionais capazes de compreender o estado emocional humano são

capazes de manter interações mais naturais com seres humanos em relação a interfaces

que não possuam tal capacidade. A computação afetiva surgiu para lidar com a integração

do conceito de emoção à área computacional [21].

2.2.1 Aplicações

Há diversos sistemas homem-máquina que podem se beneficiar da capacidade de re-

conhecer as emoções expressas por seus interlocutores humanos. Alguns desses sistemas

são apresentados a seguir.

2.2.1.1 Matilda

O robô Matilda, apresentado em [22], foi projetado com o propósito de melhorar a

saúde emocional de pessoas em cĺınicas dedicadas ao cuidado de idosos. Matilda é capaz

de desempenhar uma série de tarefas, dentre as quais: promover o engajamento social dos

idosos por meio de canções, de danças e através de piadas; combater o isolamento social,

provendo serviços de jogos e de telefonia; personalizar o tratamento para cada indiv́ıduo

através de um sistema de perfis; encorajar a prática de exerćıcios e oferecer sugestões que

levem à melhora da saúde do idoso e estimular a atividade mental por meio de jogos de

perguntas e respostas.

Para que Matilda seja capaz de interagir de forma mais natural com seus interlo-

cutores, ela é dotada da habilidade de se expressar de forma multimodal, por meio de

movimentos corporais (de felicidade, ou de tristeza, por exemplo), de expressões faciais

(como a de acanhamento), através de música e dança e por meio de vocalização do idioma

inglês australiano e de sistemas de reconhecimento de fala e de expressões faciais.

As ações de Matilda são mediadas por um sistema de reconhecimento multimodal de

emoções. Matilda captura imagens de seu público e analisa marcos faciais ou Unidades

de Ação das faces detectadas, buscando determinar o humor da audiência. O robô não

categoriza estados emocionais em classes discretas (como as emoções básicas de Ekman),

mas busca analisar variações faciais para determinar se houve variação positiva, negativa

ou neutra (ausência de variação) do estado emocional do público.

Uma vez que o robô tem a habilidade não apenas de reconhecer emoções, mas de
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exercer atividades com cargas emocionais, torna-se capaz de estimular estados emocionais

em seu público.

Estudos sugerem que idosos se sentem mais confortáveis interagindo com robôs com

habilidades sociais desenvolvidas e que aceitariam robos sociáveis como companheiros em

suas vidas cotidianas [23] [24]. Dessa maneira, o acompanhamento do estado emocional do

público e a habilidade de expressão emocional por parte de sistemas inteligentes podem

surgir como passos importantes na aproximação entre pacientes e robôs sociáveis em

ambientes hospitalares.

2.2.1.2 Sistema Tutor Gerda

Robôs sociais também encontram emprego no ambiente pedagógico.

O sistema tutor GERDA [25] é um sistema de percepção emocional que busca identi-

ficar o estado emocional de estudantes em um ambiente pedagógico e que pode, a partir

dessa informação, oferecer uma intervenção que vise otimizar o processo de aprendizado

de tais estudantes.

Os autores definem o sistema desenvolvido como um sistema de percepção emocional,

isto é, um sistema capaz de desempenhar uma tarefa principal genérica e também de

reconhecer o estado emocional de seus interlocutores, de modo que seja capaz de utilizar

essa informação para aperfeiçoar seu desempenho em executar seu objetivo primário.

Para tornar posśıvel o desenvolvimento de um sistema tutor, inicalmente foi conce-

bido um framework a ser utilizado na implementação de tal sistema. Tal framework foi

concebido com três módulos principais: o módulo de reconhecimento emocional, o módulo

de interpretação emocional e o módulo de resposta à percepção emocional.

O módulo de reconhecimento emocional trata do reconhecimento do estado emocio-

nal do interlocutor humano, e tem como tarefa principal a classificação de uma amostra

emocional a partir da adoção de um modelo de classificação, de um algoritmo de classi-

ficação e de um modelo de confiança, que visa fornecer uma medida da confiabilidade da

classificação fornecida. De acordo com os autores, a incerteza interente a um sistema de

reconhecimento afetivo pode ter diversas fontes, dentre as quais a falta de precisão dos

algoritmos de classificação, o poder de descrição imperfeito dos modelos de classificação

e a natureza volátil das emoções.

O módulo de interpretação emocional é responsável por ponderar se dada entrada

emocional deve elicitar uma interferência por parte do sistema tutor. Esse módulo deve ser
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desenvolvido considerando-se o objetivo final do sistema e o conhecimento humano sobre

quais estados emocionais favorecem ou desfavorecem a realização desse objetivo. Assim,

em sistemas tutores, considera-se, por exemplo, que estados emocionais extremos (isto é,

de alta ativação, sejam de valência positiva ou negativa) desfavorecem o aprendizado, e

ainda, que estados emocionais ativos são prefeŕıveis à estados emocionais passivos e que

estados emocionais levemente positivos não são prefeŕıveis a estados emocionais levemente

negativo, vez que esses eĺıcitam o pensamento cŕıtico. Esse módulo ainda considera que

indiv́ıduos diferentes podem reagir de formas distintas a um mesmo est́ımulo, de forma

que, para que o sistema possa ser utilizado com seu potencial completo, seus interlocutores

devem ser conhecidos.

O módulo de resposta à percepção emocional dita a sáıda do sistema a uma entrada

do módulo de interpretação emocional. Em um sistema tutor, essa sáıda pode ser, por

exemplo, a alteração de uma estratégia de ensino, uma mudança do tópico abordado,

o fornecimento de um exemplo didático a um problema tratado, ou até mesmo uma

demonstração de insentivo aos alunos. Dado que as sáıdas posśıveis para o sistema podem

ser divididas em ”ação”ou ”não-ação”, o sistema pode cometer dois tipos de erros: o de

agir em um momento inadequado (tipo de erro I) ou o de deixar de agir em um momento

de necessidade (tipo de erro II). Ambos os tipos de erros são prejudiciais ao desempenho

do sistema.

Utilizando o framework idealizado, foi constrúıdo o robô Gerda, um robô capaz de

interagir com seus interlocutores por meio de conversação e de texto. Ele utiliza um mo-

delo dimensional de valência, ativação e potência para classificar uma amostra emocional

observada, e é capaz de gerar uma reação caso conclua que uma intervenção é devida. O

robô foi programado para reagir a cenários de raiva, de tédio, de frustração e de risos.

Gerda pode agir de diferentes formas a esses cenários: o robô pode sugerir uma mudança

do tópico ensinado ou da tarefa abordada, pode tentar encorajar os estudantes, ou pode

ainda pedir que os estudantes se concentrem na tarefa a eles atribúıda.

2.2.1.3 AIBO

Alguns robôs sociais são usados para entretenimento. O robô mascote AIBO [26], da

Sony, é um deles.

Tendo um formato semelhante ao de um cachorro, AIBO simula quatro instintos:

afeição, investigação, exerćıcio e apetite. Quando o robô recebe carinho de seus donos,

seu medidor de afeição aumenta, e quando seu medidor de afeição está baixo, AIBO sai em



21

busca de um humano que possa lhe dar carinho. Os demais instintos funcionam de forma

semelhante: o instinto de investigação estimula AIBO a explorar o ambiente e buscar algo

com o qual possa interagir; o instinto de exerćıcio garante que AIBO não fique parado

por muito tempo e que não se movimente demais; por fim, o instinto de apetite alerta o

usuário para o caso de a bateria do robô estar acabando e precisar ser recarregada.

AIBO também simula as seis emoções básicas propostas por Ekman: felicidade, tris-

teza, raiva, medo, surpresa e aversão. Dependendo do estado emocional no qual a mascote

se encontrar, ela reagirá de forma diferente a est́ımulos externos. Assim, AIBO pode estar

disposto a retribuir ao cumprimento de seu dono caso esteja feliz, mas pode não reagir

da mesma forma caso esteja com raiva. Ainda, a personalidade do robô é ajustada de

acordo com a forma como é tratado por seu dono: se seu dono for atencioso, AIBO pode

desenvolver um comportamento dócil; se o usuário não interagir muito com o robô, esse

pode desenvolver um comportamento mais independente. Ainda que tenha sido desen-

volvido com propósitos de entretenimento, experimentos com o robô sugerem que seu uso

estimula a interação entre humanos e pode contribuir com a saúde do sistema imunológico

de pessoas idosas [26].

2.2.1.4 Paro

Paro, o robô com formato de filhote de foca desenvolvido pela empresa AIST, é outro

exemplo de robô mascote.

Paro é um robô social assistivo (social assistive robot, ou SAR), projetado para fornecer

assistência a idosos em suas vidas sociais por meio de influência funcional e afetiva. Ele

é capaz de sentir quando está sendo acariciado ou castigado, e tende a repetir ações que

resultaram em carinho e evitar ações que o levaram a ser castigado. Assim como AIBO,

Paro é capaz de ajustar seu modo de agir de forma a se adequar a seu dono.

Em um estudo de sete semanas realizado em uma casa de cuidado para idosos [27],

buscou-se observar a influência do robô sobre a vida social dos residentes. Paro foi colocado

em uma sala comunitária da casa de cuidados e os residentes foram possibilitados de

interagir livremente com o robô durante suas sessões terapêuticas. Durante essas sessões,

observadores anotavam os tipos e alvos das interações, cont́ınuas ou pontuais, que ocorriam

na sala. Enquanto um dos observadores era responsável por anotar as interações do

usuário primário do robô (isto é, da pessoa que estava interagindo diretamente com o

robô no instante analisado), outro observador anotava as interações dos usuários não-

primários (isto é, das demais pessoas presentes na sala, como residentes, terapêutas e



22

visitantes).

O estudo mostrou um aumento da interação social na vida dos residentes: enquanto

os usuários não-primários apresentaram aumento considerável dos ńıveis de interação com

o robô, os usuários primários apresentaram aumento do ńıvel de interação com as demais

pessoas presentes na sala. Isto é, enquanto Paro serviu como ponto focal de interação

para os usuários não-primários, serviu também para potencializar os ńıveis de interação

entre o usuário primário e as demais pessoas presentes na sala. O aumento da interação

social traz melhoras à vida dos residentes, vez que está associado ao aprimoramento da

atividade neural e à redução dos ńıveis de estresse no organismo.

Ainda que os robôs mascotes citados não possuam a capacidade de estimar o estado

emocional de seus usuários, todos incorporam o conceito de emoção ao passo que bus-

cam simular um estado emocional interno que guia, de alguma forma, as ações do robô.

Levando-se em consideração que a empatia é uma das formas de se vivenciar uma emoção,

é cab́ıvel a afirmação de que a incorporação de um sistema de reconhecimento de emoções

a esses robôs aumentaria suas habilidades sociais e introduziria uma informação de grande

relevância para a regulação de seus estados emocionais internos. Assim, se um indiv́ıduo

estivesse passando, por exemplo, por uma crise emocional, seu robô mascote seria capaz

de detectar seu estado de tristeza e de se sensibilizar com a situação, o que o permitiria

agir de forma mais natural e bem orientada.

2.2.2 Reconhecimento de Emoções

Conforme exposto anteriormente, o paradigma da computação humana sugere que a

comunicação entre homem e máquina se dê de forma natural e multimodal. De acordo

com [16], as expressões faciais e a fala humana são os módulos de comunicação que transmi-

tem as maiores cargas emocionais de uma mensagem. Algumas técnicas de reconhecimento

automático de emoções baseadas em expressões faciais são apresentadas a seguir. Primei-

ramente são revistos trabalhos que tratam do reconhecimento emocional instantâneo por

meio da face. Nesses, os modelos desenvolvidos não tratam da discriminação das fases de

uma amostra emocional. Posteriormente, são apresentados trabalhos nos quais os modelos

desenvolvidos lidam com o desenvolvimento da dinâmica de expressões emocionais.
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2.2.2.1 Reconhecimento de Emoções pela Face

O reconhecimento automático de emoções via face se divide em três etapas principais:

detecção da face, extração de caracteŕısticas relevantes da face detectada e classificação

da emoção expressa [28].

A etapa de detecção facial consta na localização de faces humanas em imagens estáticas

ou em sequências de imagens.

Ainda que humanos normalmente tenham a capacidade de reconhecer faces em ima-

gens ou v́ıdeos sem grande esforço, o desenvolvimento de um método automático que

realize tal tarefa não é trivial, e deve considerar diversos fatores para ser efetivo. [29] apre-

senta os seguintes fatores como desafios associados à tarefa de detecção facial: pose, que

representa a orientação facial na imagem, podendo acarretar na oclusão de caracteŕısticas

faciais (uma face em perfil pode não apresentar dois olhos, por exemplo); componentes

estruturais, como presença ou ausência de barbas, bigodes, óculos, além de variações de

cores da pele e formatos e tamanhos dos rostos nas imagens; expressão facial, que modifica

o formato neutro normalmente assumido pela face e pode interferir na detecção da mesma;

oclusões causadas por objetos, pessoas ou pelo ambiente; e condições da imagem, como

condições de iluminação ou rúıdos e imperfeições decorrentes do processo de aquisição de

imagens e v́ıdeos.

Os métodos de detecção facial podem ser divididos nos seguintes grupos: métodos

baseados em conhecimento, abordagens de atributos invariantes, métodos de casamento

de padrões e métodos baseados em aparência.

Conforme sugere o nome, os métodos baseados em conhecimento buscam utilizar

conhecimento prévio sobre caracteŕısticas faciais para definir um modelo que passe a re-

presentar faces humanas nas imagens. Assim, pode-se construir, por exemplo, um modelo

que assuma que faces possuem dois olhos, duas sobrancelhas, um nariz e uma boca, e

que cada um desses marcos de interesse possuem uma distância relativa caracteŕıstica em

relação a cada um dos outros marcos. Esses métodos têm a desvantagem de que a pas-

sagem de conhecimento humano para um modelo matemático não é trivial: a definição

de regras muito restritivas fará com que o algoritmo ignore diversas faces em imagens

analisadas, enquanto que a definição de regras muito fracas poderá ocasionar a geração

de ńıveis consideráveis de falsos positivos. Ainda, fatores como orientação facial, com-

ponentes estruturais e oclusões causadas pelo ambiente podem dificultar a viabilidade

de algoritmos desse tipo. Esses métodos utilizam uma abordagem top-down, na qual re-

gras fracas (como a busca por formas que se assemelhem ao formato de uma face, por
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exemplo) são utilizadas para se achar candidatos a faces em imagens, e então regras cres-

centemente restritivas (como a análise da presença ou ausência de marcos faciais como

olhos, sobrancelhas, boca e nariz) são empregadas na filtragem de tais candidatos.

Os métodos de atributos invariantes, de forma oposta aos métodos baseados em co-

nhecimento, adotam uma abordagem bottom-up. Nesses, busca-se localizar caracteŕısticas

ou atributos invariantes nas faces humanas e então, a partir da detecção destes, constrói-se

um modelo estat́ıstico que determinará se há uma face correspondente aos atributos loca-

lizados. Esses métodos têm as desvantagens de serem fortemente afetados por condições

de iluminação, rúıdos e defeitos nas imagens e posśıveis oclusões causadas pelo ambiente

ou por componentes estruturais. Os atributos buscados não se limitam a atributos faci-

ais, como olhos, sobrancelhas, nariz e boca, havendo técnicas que buscam determinar a

existência de faces em imagens por meio de texturas da pele, texturas do cabelo, cores da

pele, ou combinações de tais atributos.

Os métodos de casamentos de padrões funcionam por uma definição manual ou para-

metrizada de padrões de interesse que são buscados nas imagens alvo, sendo que o ńıvel

de correlação de tais padrões com determinada região da imagem definem a presença ou

ausência de uma face em tal região. Normalmente, não um, mas um conjunto de padrões

são adotados na tarefa de detecção facial. Uma abordagem top-down é usualmente uti-

lizada: primeiro busca-se casar sobre a imagem padrões de formatos pouco restritivos,

visando-se extrair candidatos a faces na imagem; então, busca-se casar padrões de forma-

tos mais restritivos sobre diferentes regiões da face candidata, e uma medida dos ńıveis de

correlação alcançados é utilizada para se determinar se dado candidato representa de fato

uma face ou não. Vez que diferentes formatos, orientações e escalas dos atributos faciais

influenciam diretamente o grau de acerto desse tipo de algoritmo, busca-se casar padrões

de diferentes formatos, orientações e escalas sobre cada porção da imagem. Ainda, esses

padrões podem ser fixos ou elásticos (isto é, parametrizados); neste caso, busca-se obter

os parâmetros do padrão que maximizam uma medida de correlação, ou que minimizam

uma medida de energia, sobre dada imagem de interesse.

Os métodos baseados em aparência, diferentemente dos métodos de casamentos de

padrões, não utilizam padrões pré-definidos por especialistas, mas buscam aprender quais

os padrões ou caracteŕısticas relevantes à tarefa de detecção facial a partir de conjuntos

de exemplos. Assim, esses métodos utilizam análises estat́ısticas ou algoritmos de apren-

dizagem de máquina para operar. Cada porção considerada da imagem é descrita por

meio de um vetor de caracteŕısticas descritivas que não precisa se referir diretamente a

caracteŕısticas faciais humanas, podendo ser, por exemplo, os valores de escala de cinza de
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cada pixel da porção considerada. Esses métodos podem operar de duas formas distintas:

enquanto alguns algoritmos buscam determinar a probabilidade de a porção considerada

ser uma face ou ser uma não-face a partir de seu vetor caracteŕıstico (como é o caso de

algoritmos que utilizam classificadores de Naive Bayes), outros algoritmos buscam definir,

a partir do conjunto de exemplos, os parâmetros de um hiperplano que divida instâncias

de faces de instâncias de não-face (como é o caso de algoritmos que utilizem Máquinas de

Vetor Suporte).

Após a etapa de detecção facial, deve-se proceder à etapa de extração de caracteŕısticas

descritivas da face e de classificação da expressão facial apresentada. Essas etapas tem

a função de gerar um vetor de caracteŕısticas a ser usado na identificação da emoção

expressa pela face e de fornecer uma classificação para a emoção inferida pelo modelo por

meio de alguma das abordagens apresentadas na Seção 2.1.

A face pode ser representada de três modos diferentes: de forma hoĺıstica, de forma

anaĺıtica ou por uma abordagem h́ıbrida [28].

Os modelos anaĺıticos descrevem o rosto por meio de pontos de interesse. Assim,

nesses modelos, pode-se considerar, por exemplo, a distância relativa entre pontos de

interesse da face em cada expressão facial, como a distância entre as sobrancelhas e os

olhos, ou entre os pontos inferior e superior da boca, por exemplo.

Os modelos hoĺısticos buscam descrever a expressão facial como uma unidade singular.

Não há diferenciação de pontos de interesse, mas busca-se por um modelo que represente,

de uma só vez, cada uma das partes do rosto, com as geometrias e texturas caracteŕısticas

a cada uma das expressões faciais. Diversos desses modelos são compostos por estruturas

wire-frame tridimensionais, nas quais o rosto humano é subdividido em diferentes porções

e uma textura caracteŕıstica é definida para cada uma dessas porções.

Os modelos h́ıbridos, por sua vez, buscam combinar caracteŕısticas dos modelos

hoĺıstico e anaĺıtico, e podem tornar o modelo mais robusto.

Um modo anaĺıtico para extração de caracteŕısticas descritivas da face pode ser de-

senvolvido utilizando-se o Sistema de Codificação de Ações Faciais (Facial Action Coding

System). Esse sistema, proposto por Ekman em [30], busca definir todas as variações fa-

ciais visualmente detectáveis por meio de 44 Unidades de Ação. A cada UA corresponde

um grupo muscular do rosto, de forma que as deformações naturais viśıveis de cada porção

do rosto humano podem ser relacionadas a uma UA. Expressões faciais podem ser, por

sua vez, relacionadas à ativação de conjuntos de UAs (Unidades de Ação): enquanto

uma expressão de felicidade pode ser caracterizada pelo alargamento e levantamento dos
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cantos do lábio conjuntamente com o levantamento da região da bochecha (representados

respectivamente pelas UAs 6 e 12), uma expressão de tristeza é caracterizada pelo levan-

tamento dos cantos interiores das sobrancelhas, conjuntamente com o rebaixamento das

mesmas e com o rebaixamento dos cantos do lábio (representados respectivamente pelas

UAs 1, 4 e 15). Praticamente qualquer expressão facial anatomicamente posśıvel pode ser

representada por meio do SCAF (Sistema de Codificação de Ações Faciais) [31]; contudo,

ainda que humanos devidamente treinados possam anotar o grau de ativação de cada UA

em expressões faciais,a automatização desse processo não é trivial.

Em [32], uma Máquina de Vetor Suporte (Support Vector Machine) de múltiplos

núcleos é utilizada para estimação dos ńıveis de ativação das UAs a partir da fusão de

diferentes espécies de atributos.

Um dos atributos utilizados são os Padrões Binários Locais de Gabor (Local Gabor

Binary Patterns), que operam como Padrões Binários Locais aplicados sobre imagens

processadas por filtros de Gabor, sendo assim atributos de natureza hoĺıstica. O modelo

ainda utiliza atributos de Histogramas de Gradientes (Histogram of Gradients), também

de natureza hoĺıstica, e atributos geométricos, de natureza anaĺıtica, e que compreendem

a localização de pontos de interesse dos olhos, sobrancelhas, nariz e boca.

Os autores de [32] realizaram testes com MVSs (Mpaquinas de Vetor Suporte) de

um ou mais núcleos e com funções de núcleos de diferentes tipos (linear, radial etc.).

Uma MVS de múltiplos núcleos pode ser compreendida como uma MVS de um único

núcleo na qual a função de tal núcleo é uma combinação linear das diversas funções que

o compõem. Nesse experimento, os melhores resultados foram alcançados para MVSs

de múltiplos núcleos e que utilizaram combinações de vetores de atributos de natureza

hoĺıstica e de natureza anaĺıtica. O banco de dados adotado no trabalho em questão foi

o BP4D-Spontaneous.

Modelos que operam com o reconhecimento de UAs para estimar expressões emocio-

nais contêm uma complexidade adicional em relação a modelos que trabalham diretamente

com o reconhecimento de tais expressões: a tarefa de mapear determinada configuração

de UAs em uma representação emocional não é trivial, e normalmente requer o uso de

classificadores dedicados e treinados para tal finalidade.

Alguns trabalhos baseados em caracteŕısticas anaĺıticas não utilizam UAs, e buscam

realizar a inferência da emoção facial expressa diretamente por meio dos marcos faciais

de interesse, como é o caso do trabalho apresentado em [3]. Nesse trabalho, atributos

descritivos são obtidos através de medidas levantadas a partir de pontos de interesse dos
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olhos, sobrancelhas, nariz e boca. Essas medidas são de dois tipos distintos: há medidas

lineares, dadas pelas distâncias lineares entre dois pontos de interesse de uma imagem, e

há medidas de excentricidade, dadas pela medida de excentricidade de elipses ajustadas

sobre três pontos de interesse de uma imagem. Os vetores de caracteŕısticas descritivas

foram utilizados para o treinamento de três algoritmos, quais sejam: k-Vizinhos mais

Próximos, MVS e Floresta Randômica.

Em [3], testes foram realizados para diferentes conjuntos de atributos, sendo estes

conjuntos: S1, que contém apenas atributos lineares; S2, que contém apenas atributos

de excentricidade; S3, que contém atributos lineares e de excentricidade; S4, que contém

atributos lineares e de excentricidade diferenciais, obtidos a partir da expressão neu-

tra; e S5, composto pela conjugação dos conjuntos S3 e S4. Ainda, testes foram feitos

com diferentes quantidades de categorias emocionais para treinamento dos classificado-

res: no conjunto E1, as seis emoções básicas de Ekman foram consideradas juntamente à

ausência de emoções (estado de neutralidade) e à emoção de desprezo; no conjunto E2,

todas as emoções de E1, exceto neutralidade, foram consideradas; no conjunto E3, todas

as emoções de E1, exceto desprezo, foram consideradas; e, finalmente, no conjunto E4,

todas as emoções de E1, exceto neutralidade e desprezo, foram consideradas. Os melhores

resultados foram alcançados com o algoritmo de Floresta Randômica, para o conjunto de

emoções E4 e com o conjunto de atributos S5, para o qual foi reportada uma precisão de

94% sobre o banco Radboud Faces Database [33]; contudo, há de se considerar que os

conjuntos de atributos S4 e S5, por serem diferenciais, tornam-se dependentes do reco-

nhecimento da face e da disponibilidade da configuração neutra de tal face. O conjunto

de atributos não diferenciais que alcançou melhor precisão foi S3, com precisão de 89%.

Ainda, o modelo proposto alcançou resultados superiores a diversos outros modelos para

o mesmo problema (isto é, para o reconhecimento emocional das seis emoções básicas de

Ekman, por caracteŕısticas diferenciais ou não) e para o mesmo banco de dados. Testes

não foram realizados entre bancos de dados distintos.

Em [2], um modelo de classificação para as emoções básicas de Ekman a partir de

expressões faciais é proposto. Esse modelo busca levar em consideração oclusões parciais

da face humana, que dificultam a tarefa de reconhecimento afetivo, e que são comuns

em situações cotidianas. No trabalho, o banco de dados CK (Cohn Kanade) é adotado.

Esse banco contém sequências de imagens de faces humanas que expressam cada uma

das seis emoções básicas: as sequências são iniciadas com faces neutras e são finalizadas

com expressões faciais completamente desenvolvidas (em ápice) para a emoção atuada. A

orientação das faces pode ser frontal à câmera ou apresentar uma inclinação (de aproxi-
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madamente 30°) em relação à mesma.

Para a etapa de detecção facial em [2], o algoritmo de Viola-Jones foi utilizado [34].

Esse algoritmo consiste, basicamente, na aplicação de máscaras de formatos conhecidos

e concebidos para a detecção de regiões de interesse da face humana, como a região do

nariz e a região dos olhos. Máscaras de diferentes comprimentos e alturas devem ser

aplicadas para a detecção de faces de diferentes dimensões; contudo, vez que o banco

selecionado traz imagens de faces humanas com dimensões parecidas (já que a distância

da face capturada à câmera é aproximadamente a mesma para todas as amostras), não

houve necessidade de se adotar máscaras de diferentes escalas. Uma vez identificada a

região facial, aplica-se uma transformação de Radon sobre cada reta existente na imagem

e que visa descrever uma função no plano (x, y) nas coordenadas (s, θ). Para cada reta

considerada, s é a distância de tal reta à origem e theta é o ângulo entre a ortogonal dessa

reta e a horizontal. Uma vez transformadas, as imagens, agora convertidas em sinais, são

submetidas a um processo de decomposição de modo emṕırico. Esse processo é útil para

a extração de modos de interesse de sinais naturais, que normalmente são descont́ınuos

e não-estacionários. Após, os algoritmos de ACP (Análise de Componente Principal) e

ADL (Análise Discriminante Linear) são utilizados para reduzir a dimensão do vetor de

treinamento para C − 1, onde C é a quantidade de classes consideradas no problema.

Os vetores de atributos constrúıdos pelo processo acima descrito são utilizados para o

treinamento de uma MVS. Oclusões parciais da face humana foram simuladas por meio

de quatro transformações aplicadas sobre as imagens do banco (vide Figura 3).

Cinco experimentos foram realizados em [2], sendo que em quatro deles, um tipo de

oclusão foi aplicado a todas as imagens do banco, e no experimento restante, nenhum tipo

de oclusão foi aplicada. O processo de treinamento e de teste do classificador foi feito por

meio de validação cruzada com 10 (dez) subconjuntos.

Figura 3: Oclusões parciais da face humana (adaptado de [2]).

As precisões alcançadas em tais experimentos foram de 99,21%, 91,83%, 93,91%,

92,91% e 92,18% para os experimentos sem oclusões, com oclusões na região inferior

do rosto, com oclusões na região superior do rosto, com oclusões na região esquerda do

rosto e com oclusões na região direita do rosto respectivamente. Nota-se que a maior pre-
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cisão foi alcançada, como esperado, para amostras sem oclusão. Ainda, oclusões na parte

inferior do rosto foram mais prejudiciais para a classificação que oclusões na região supe-

rior do rosto. Não foram realizados experimentos com outros bancos de dados (conjuntos

de treinamento e de teste foram constrúıdos a partir de um único banco), e nem com in-

dependência de indiv́ıduos (diferentes amostras obtidas a partir de um mesmo indiv́ıduo

podem compor tanto o conjunto de treinamento quanto o conjunto de teste).

O trabalho apresentado em [35] introduz um modelo baseado em atributos hoĺısticos

para o reconhecimento de expressões faciais. Nesse trabalho, filtros de Gabor são apli-

cados sobre imagens de expressões faciais para obtenção dos vetores de caracteŕısticas

descritivas. Filtros de Gabor tem suas funções de modularização definidas matematica-

mente por Gaussianas moduladas por meio de sinais senoidais, e podem ser utilizados

para detecção de bordas e descrição de texturas. Alguns parâmetros do filtro podem ser

manipulados: o comprimento de onda de um filtro define a largura das faixas do sinal

da função de Gabor, sendo que comprimentos crescentes produzem faixas mais grossas,

enquanto comprimentos decrescentes produzem faixas mais finas; a orientação determina

a inclinação do sinal da função de Gabor; a proporção da imagem define a altura das

faixas do sinal da função de Gabor, sendo que proporções crescentes produzem faixas

mais baixas, enquanto proporções decrescentes produzem faixas mais altas; finalmente,

a largura de banda influi no tamanho geral do sinal, sendo que bandas maiores geram

sinais mais altos, enquanto bandas menores geram sinais mais baixos. No trabalho, três

Filtros de Gabor com diferentes orientações foram conjugados para a extração dos atri-

butos descritivos. Ainda, os autores do trabalho propuseram uma representação esparsa

do problema, na qual buscou-se aproximar um sinal de grande dimensão por meio de

uma combinação linear de sinais de menor dimensão; no caso, uma expressão facial de

teste, alheia ao conjunto de treinamento do classificador, é aproximada por meio de uma

combinação linear das imagens de treinamento tratadas pelos filtros de Gabor. Após o

cálculo do vetor de pesos das amostras de treinamento para determinada amostra de teste,

medidas de proximidade são computadas para cada uma das classes consideradas no pro-

blema. Vez que as amostras de teste são representadas diretamente por uma combinação

das amostras de treinamento, esse algoritmo é fortemente dependente do poder descritivo

e da abrangência do conjunto de treinamento utilizado. Visando amenizar esse contra-

tempo e buscando-se introduzir poder de generalização ao modelo, uma MVS é utilizada

para classificar a amostra de teste a partir de suas medidas de proximidade a cada uma

das classes.

Os testes realizados em [35] revelaram que o modelo alcançou, para o mesmo banco de
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dados, maior precisão em relação a outros algoritmos que utilizam filtros de Gabor, tendo

produzido uma precisão média de 89% sobre o banco de dados JAFFE Database. No

trabalho, as seis emoções básicas de Ekman, além do estado neutro, foram consideradas.

Em [36], PBLs (Padrões Binários Locais) são utilizados juntamente com filtros de Ga-

bor e HGO (Histograma de Gradientes Orientados) para extração de atributos descritivos

das expressões faciais das seis emoções básicas de Ekman e das expressões de neutralidade.

No trabalho, os PBLs foram aplicados visando-se descrever as micro-texturas das imagens

analisadas. PBLs operam por meio de máscaras centralizadas sobre cada um dos pixels

das imagens: os pixels contidos nessas máscaras têm seus valores de cinza comparados com

o valor de cinza do ṕıxel central da máscara, e pixels com valores de cinza iguais ou supe-

riores ao valor de cinza do ṕıxel central recebem o valor 1, enquanto os demais pixels da

máscara recebem o valor 0. Os pixels da máscara são então percorridos em determinada

sequência, e seus valores são concatenados na composição de um número representado

binariamente, de modo que esse número passe a representar o código do ṕıxel central ao

qual a máscara foi aplicada. Finalmente, após aplicação dessa técnica a todos os pixels

de dada imagem, a mesma é segmentada em seções retangulares e os histogramas dos

códigos de cada uma dessas regiões são levantados e concatenados na composição de um

vetor que descreve as microtexturas da imagem. Variações da técnica de PBLs foram tes-

tadas nesse experimento: o algoritmo de Parões Binários Locais Rotacionais, que torna os

vetores caracteŕısticos invariáveis a rotação, alinhando todas as microtexturas em relação

à direção dominante das mesmas, e o algoritmo de Padrões Binários Locais Uniformes,

que diminui a quantidade de códigos binários posśıveis para descrição das microtexturas,

abrigando todos os padrões uniformes sob um mesmo código, tiveram suas performances

testadas. A técnica de Análise de Componentes Principais foi aplicada sobre cada um dos

vetores de atributos, e uma MVS de núcleo linear foi utilizada para classificação.

Os testes em [36] foram realizados sobre os bancos de dados JAFFE Database e

Cohn Kanade Plus (CK+) [37]. Os testes realizados sobre o banco de dados JAFFE

Database foram feitos com validação cruzada de 10 partes e alcançaram precisões médias

de aproximadamente 96%, sendo que os melhores resultados foram alcançados para vetores

de caracteŕısticas que combinam HGO, PBLRs (Padrões Binários Locais Rotacionais) e

filtros de Gabor. Os testes realizados sobre o banco de dados CK+ foram feitos deixando-

se um indiv́ıduo para testes e alcançaram precisões médias aproximadas de 95%, sendo

que os melhores resultados foram alcançads para vetores de caracteŕısticas que combinam

HGO, PBLs ou PBLus (Padrões Binários Locais Uniformes) e filtros de Gabor.

Em [38], uma análise de desempenho de diversos algoritmos, sejam geométricos ou
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Tabela 1: Compilação de trabalhos com reconhecimento automático de emoções ins-
tantâneas

Referência Atributos Modelo Bancos de dados
[32] PBLG, HG MVS BP4D-Spontaneous

[3]
Distâncias lineares
e medidas de
excentricidade

k-Vizinhos mais
próximos, MVS e
Floresta
Randômica

Radboud Faces

[2]
Transformação de
Radon, ACP, ADL

MVS CK

[35] Filtros de Gabor MVS JAFFE Database

[36]
PBL, Filtro de
Gabor, HGO

MVS
JAFFE Database e
CK+

baseados em aparência, foi realizada. De acordo com esse estudo, ainda que as abordagens

para reconhecimento de expressões faciais por meio de vetores de caracteŕısticas baseadas

em aparência geralmente produzam modelos mais precisos, o tempo de computação desses

vetores dificulta o desenvolvimento de um modelo que forneça inferências em tempo real.

O estudo realizado em [39] compara o tempo de computação de vetores de caracteŕısticas

descritivas obtidos pelas técnicas de PBL, Transformação de Caracteŕısticas Invariável

à Escala (Scale-Invariant Feature Transform) e filtros de Gabor. Enquanto os vetores

obtidos por PBL levaram peŕıodos da ordem de dezenas ou centenas de milissegundos para

serem computados (dependendo do tamanho da imagem processada), vetores obtidos por

TCIE (Transformação de Caracteŕısticas Invariáveis à Escala) levaram peŕıodos da ordem

de segundos ou dezenas de segundos para serem computados, e vetores obtidos por filtros

de Gabor levaram peŕıodos da ordem de segundos para serem computados. Os vetores de

caracteŕısticas geométricas apresentados em [3], que utilizam medidas de distância entre

pontos de interesse da face, necessitam de peŕıodos da ordem de dezenas de milissegundos

para serem computados.

A Tabela 1 apresenta uma compilação dos trabalhos citados que tratam do reconhe-

cimento de expressões emocionais instantâneas.

Ainda que haja uma quantidade considerável de trabalhos desenvolvidos na área de

reconhecimento automático de emoções, de acordo com o conhecimento do autor deste

trabalho, poucos esforços foram efetuados no sentido de se desenvolver um modelo capaz

de inferir estados emocionais mais complexos. Os trabalhos citados na Seção 2.2.2.1, além

de diversos outros, buscaram desenvolver modelos capazes de realizar o reconhecimento

emocional em ńıvel de quadro, de modo que as emoções inferidas por esses modelos podem

variar abruptamente entre quadros. Esta não é, contudo, uma situação costumeira: o es-
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tado emocional humano possui, normalmente, uma certa inércia, e não varia abruptamente

entre instantes pequenos de tempo. Pode-se fazer uma ressalva para as microexpressões

faciais propostas por Ekman, que são o uma representação facial de dif́ıcil inibição e que

expressam o ińıcio de um afloramento emocional, tendo dinâmica rápida e podendo va-

riar rapidamente com o tempo; contudo, o modelo desenvolvido neste trabalho não busca

detectar ou descrever tais expressões emocionais, mas foca no reconhecimento de estados

emocionais mais duradouros e menos voláteis. Ainda, a inércia assimilada à inferência

emocional é útil no sentido em que filtra rúıdos no sinal de sáıda do classificador de

emoções instantâneas, sejam estes causados por interferências nas amostras de entrada do

classificador, sendo exemplos os rúıdos naturais causados na face humana pela fala, ou

por deficiências no processo de treinamento do mesmo.

2.2.2.2 Reconhecimento Dinâmico de Emoções pela Face

Estudos sugerem que episódios emocionais, quando considerados num contexto dinâmico

são mais facilmente reconhecidos por humanos [40]. Assim, é cab́ıvel a suposição de que

um sistema automático que considere episódios emocionais nesse mesmo contexto consiga

manter interações mais naturais com seus interlocutores humanos.

Um modelo dinâmico de reconhecimento emocional não deve apenas assimilar inércia

à sáıda do processo de inferência emocional, mas deve buscar descrever a forma pela qual

as transições entre estados emocionais se dão. Por meio de um modelo dinâmico pode-se

buscar descrever fatores como, por exemplo, diferenças nas dinâmicas de afloramento e

desvanecimento da expressão emocional, modos de transição emocional (que determinam

se é posśıvel a transição entre estados emocionais distintos sem intermédio de um estado

neutro), distanciamento de estados emocionais (isto é, se determinado estado emocional

é mais ou menos facilmente alcançável a partir de um segundo estado emocional determi-

nado), entre outros.

O trabalho desenvolvido em [9] apresenta a criação de um modelo capaz de inferir

estados mentais complexos a partir de expressões faciais humanas. Ainda que o trabalho

citado não trate da tarefa de classificação automática de estados emocionais por meio da

face humana, o modelo nele apresentado aproxima-se do modelo proposto neste trabalho

à medida em que se baseia na evolução temporal das expressões faciais para a realização

da tarefa de classificação.

O modelo proposto em [9] é treinado a partir de um banco de dados de v́ıdeos conhe-

cido como The Mind Reading DVD, empregado para auxiliar pessoas com dificuldades ou
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deficiências cognitivas a reconhecer estados mentais a partir de expressões faciais, visando

sanar, ou ao menos amenizar, as dificuldades de relacionamentos causadas pela falta de ha-

bilidades sociais das mesmas. O banco de dados contém amostras de 24 classes de estados

mentais, sendo que cada classe contém conjuntos de conceitos mentais que as represen-

tam; por exemplo, a classe mental da incerteza contém amostras de conceitos mentais

como estupefação, confusão e perplexidade. Das 24 classes contidas no banco de dados,

6 foram selecionadas para o trabalho, argumentando-se serem estas as mais relevantes

para o contexto da comunicação homem-máquina; estas são: concordância, concentração,

discordância, interesse, pensamento e incerteza. Ao todo, 29 conceitos mentais são re-

presentados por essas classes. Os v́ıdeos desse banco de dados foram classificados por 10

júızes, e apenas v́ıdeos que foram classificados concordantemente por ao menos 8 júızes

foram selecionados para treinamento do modelo. Os v́ıdeos do banco de dados selecionado

são representados por um modelo de múltiplos ńıveis, combinados em um sistema de in-

ferências Bayesiano. Em cada um dos ńıveis do modelo, expressões faciais de diferentes

granularidades e dinâmicas temporais são representados, e a entrada de determinado ńıvel

é dada pela sáıda de um ńıvel de granularidade menor. Os ńıveis do modelo são, do ńıvel

de menor granularidade para o ńıvel de maior granularidade, o ńıvel de ações faciais, o

ńıvel de expressões e o ńıvel de estados mentais. O ńıvel de ações faciais é o de menor

granularidade, e é composto por seis ações faciais: as três rotações do rosto (roll, pitch

e yaw), lábios, boca e sobrancelhas. Cada ação facial está relacionada a uma ou mais

UAs; por exemplo, a ação facial das sobrancelhas pode assumir, em determinado instante

t, o valor ”Cantos Internos Erguidos”(relacionado à UA1) ou o valor ”Cantos Externos

Erguidos”(relacionado à UA2), bem como pode assumir o valor ”Nulo”. O valor de uma

ação facial em dado instante é dado através de um sistema automático de estimação

dos valores das AUs consideradas pelo modelo. As ações faciais são produzidas a cada

cinco quadros, ou cerca de 166ms. O valor de ativação de cada UA é estimado através

de vetores de caracteŕısticas geométricas obtidas a partir de marcos de interesse da face

humana, rastreados através do kit de desenvolvimento Facial Feature Tracking SDK. O

ńıvel de expressões segue o ńıvel de ações faciais, e divide-se em nove expressões, quais

sejam: aceno com a cabeça, balançar de cabeça, rotação da cabeça, inclinação da cabeça,

levantamento dos cantos dos lábios, franzimento dos lábios, aparição dos dentes, abertura

da boca e levantamento das sobrancelhas. Cada uma das expressões tem como entradas

os sinais de sáıda provindos de uma ou mais ações faciais. O sinal de sáıda desse ńıvel é

a probabilidade de ocorrência de determinado evento dado um histórico de entrada das

ações faciais que o influenciam; assim, a sáıda em dado instante t para a expressão E

será uma probabilidade do tipo P (E[t]|A[1 : t]), na qual A[1 : t] é o histórico das UAs
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que influenciam a expressão E. As expressões são produzidas a cada seis ações faciais,

ou trinta quadros, que representam cerca de 1s. O ńıvel de estados mentais é o de maior

granularidade, seguindo o ńıvel das expressões e dividindo-se nos estados mentais consi-

derados no problema: concordância, concentração, discordância, interesse, pensamento e

incerteza. Cada estado mental tem como entradas os sinais de sáıda provindos de uma ou

mais expressões que os influenciam. A sáıda de cada estado mental M em um instante t

é uma probabilidade P (M [t]) que leva em consideração tanto um histórico de expressões

E[1 : t] quanto e o histórico prévio das sáıdas do estado mental M , P (M [1 : t − 1]).

Os estados mentais são produzidos a cada duas expressões, ou cerca de sessenta quadros,

que representam cerca de 2s. A inferência do estado mental é feita a partir de RBDs

(Redes Bayesianas Dinâmicas), que atuam como um ensemble de classificadores capaz de

conjugar de modo coerente informações asśıncronas e com diferentes escalas temporais.

Utiliza-se uma RBD para cada posśıvel estado mental reconhecido pelo modelo, e, em

dado instante de tempo, as RBDs de cada estado mental podem assumir duas sáıdas:

ativada (para o caso no qual o estado mental encontra-se expresso na face humana) e de-

sativada (para o caso no qual o estado mental não encontra-se expresso na face humana);

assim, é posśıvel que mais de um estado mental encontre-se ativado em dado instante, de

modo que o modelo é capaz de representar situações nas quais estados mentais diferentes

ocorram simultaneamente.

Para estimar a precisão do modelo, os autores de [9] realizaram testes sobre os v́ıdeos

do banco Mind Reading DVD da seguinte forma: um v́ıdeo é considerado como classifi-

cado corretamente se o estado mental correto é o inferido com maior probabilidade através

do v́ıdeo ou se ao menos 60% do v́ıdeo foi classificado como pertencente ao estado mental

correto. Os testes foram feitos por meio de 164 rodadas, sendo que em cada rodada o

modelo era treinado a partir de todas as amostras, com exceção de uma, que era utilizada

para testar o desempenho de tal modelo. O modelo alcançou uma precisão geral apro-

ximada de 77%, sendo que os maiores ńıveis de precisão foram alcançados para o estado

mental de concentração (cerca de 89%), e as menores precisões foram alcançadas para o

estado mental de pensamento (cerca de 64%).

Em [41] é proposto um classificador que visa analisar a variação da expressão facial

humana através de ciclos emocionais completos. No trabalho, faces humanas são detec-

tadas e rastreadas por meio de um MAA (Modelo Ativo de Aparência). A descrição das

expressões faciais é feita de modo hoĺıstico por meio de filtros de Gabor: são adotados fil-

tros com 5 escalas e 8 orientações diferentes, visando tornar o modelo robusto à variações

de escala e de orientação das faces.
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Em [41] os atributos extráıdos são utilizados para identificar as probabilidades de

ativação (ou de desativação) de UAs de interesse da face. Enquanto as estimativas das

probabilidades para cada quadro dos v́ıdeos analisados são feitas a partir de uma MVS,

uma RBD, que agrega a noção de progressão temporal do comportamento das unidades

de ação. A RBD estabelece uma ligação entre diferentes UAs em um mesmo quadro e

entre UAs em quadros de diferentes instantes. A RBD adotada é uma Rede Bayesiana

Temporal de 2 Camadas, o que significa que o estado das variáveis em dado instante t

depende do estado das mesmas no instante t − 1, mas independe de estados anteriores

a este. Assim, a estimativa dos ńıveis de ativação de cada UA considerada depende das

predições realizadas pela MVS para dado quadro analisado e das predições realizadas para

o quadro anterior.

O treinamento de cada um dos modelos de [41] é feito separadamente. A MVS é

treinada a partir do banco CK+, sendo que apenas os quadros finais de cada sequência

dispońıvel são adotados, já que estes reproduzem expressões faciais em seu ápice. Qua-

dros com determinada UA ativa são consideradas como amostras positivas para esta UA,

e quadros que tragam a UA desativada são consideradas como amostras negativas para

a mesma. 70% das amostras dispońıveis são utilizadas para treinamento, e as demais

para teste. A precisão média alcançada foi de aproximadamente 91%; contudo, os au-

tores relataram desequiĺıbrio entre as frequências de amostras positivas e negativas para

determinadas UAs, fator que pode enviesar o classificador e prejudicar sua performance

em dados alheios ao banco de dados utilizado para treinamento e teste. O treinamento da

RBD é feito por meio do banco de dados RPI ISL, que traz diversas expressões atuadas

por 6 indiv́ıduos, sendo que cada expressão é iniciada no estado neutro, progredindo para

alguma expressão protot́ıpica e então retornando para a expressão de neutralidade. A

adoção de um banco como esse auxilia no treinamento de um modelo mais bem adaptado

à dinâmica das expressões faciais, vez que possui amostras de transições emocionais, e

não apenas amostras protot́ıpicas. A precisão média alcançada pela RBD foi de apro-

ximadamente 67%. Os autores argumentam, contudo, que o melhor balanceamento das

proporções de amostras positivas e negativas para cada UA pode auxiliar na reprodução

de um modelo mais preciso.

Em [42] é proposto um modelo com abordagem Bayeasiana que combina MOMs (Mo-

delos Ocultos de Markov) e MVSs para reconhecer expressões emocionais em cenários

dinâmicos. No trabalho, os atributos utilizados para descrever as expressões faciais são

atributos geométricos, e admite-se que, em determinado instante t, cada um desses atri-

butos (isto é, o espaço observável de cada MOM) pode ser descrito por uma distribuição
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normal com parâmetros determinados. A partir de tais distribuições, e realizando-se as-

sunções sobre as funções de densidades de probabilidade que representam os parâmetros

dos modelos de Markov, um MOM é treinado para cada amostra de v́ıdeo. Uma vez que

os modelos de Markov tenham sido aprendidos, calcula-se, a partir de seus parâmetros,

a similaridade entre tais modelos por meio da medida de Probabilidade de Produto de

Kernel (PPK). A PPK é uma medida que leva em consideração tanto parâmetros estáticos

quanto dinâmicos da MOM. Essas medidas são armazenadas em uma matriz. A matriz

criada é utilizada para treinar uma MVS, que será capaz de receber uma nova amostra

(alheia às presentes no conjunto de treinamento) e estimar a semelhança do novo MOM

com os MOMs criados durante o treinamento. Através dessa comparação o modelo deverá

ser capaz de fornecer uma pontuação para cada classe emocional considerada.

No que tange o reconhecimento emocional, os autores de [42] adotaram os bancos

CK+, Oulu-CASIA VIS Dataset e FEEDTUM para treinamento e teste dos modelos. O

banco Oulu-CASIA VIS Dataset, assim como o CK+, traz amostras em formatos de v́ıdeos

nos quais atores procuram reproduzir, artificialmente, as seis expressões básicas de Ekman

mais o estado neutro, sendo que cada v́ıdeo é iniciado em um quadro de neutralidade e

evolui para uma amostra de determinada amoção alvo. O banco FEEDTUM, por sua

vez, traz amostras espontâneas (não atuadas) das seis emoções básicas de Ekman. O

fluxo emocional pode variar de acordo com as amostas, mas a maioria delas apresenta um

fluxo que se inicia na neutralidade, evolui para uma expressão alvo e então retorna para

a neutralidade. De acordo com o conhecimento do autor deste trabalho, este banco de

dados não se encontra mais dispońıvel para download, tendo sido retirado de seu endereço

de hospedagem.

Os resultados alcançados em [42] foram de precisões médias aproximadas de 94,6%

para o banco CK+, 75,62% para o banco Oulu-CASIA VIS Dataset e de 54,14% para

o banco FEEDTUM. Não foram realizados testes entre bancos de dados distintos. Vale

destacar que apenas o último banco (FEEDTUM) traz amostras com ciclos emocionais

completos, de forma que é mais útil na medição do desempenho de um classificador

emocional dinâmico.

Em [43], um classificador é treinado para reconhecer os diferentes estados do ciclo

emocional a partir da análise dos comportamentos estático e temporal de UAs de ima-

gens de faces humanas. Inicialmente, calcula-se um descritor de textura das imagens

selecionadas. Este descritor é conhecido como Quantitização de Fase Local, e pode ser

calculado dividindo-se cada imagem alvo em seções retangulares e extraindo-se, de cada

uma dessas, um histograma de frequência a partir de uma Transformada de Fourier de
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Termo Curto, e então concatenando-se cada um desses histogramas, de forma a se obter,

para cada imagem, um único vetor de atributos.

Vez que os autores de [43] têm interesse em obter uma descrição temporal da textura

das imagens dos v́ıdeos, o descritor LPQ é expandido, e utiliza-se um descritor LPQ-TOP.

Esse descritor, por sua vez, consta da aplicação da técnica de descrição de textura acima

detalhada não apenas no plano das imagens do v́ıdeo (plano XY, sendo X e Y quantidade

de linhas e de colunas das imagens), mas também nos planos temporais (planos XT e

YT, sendo T a duração do v́ıdeo considerado). Uma vez extráıdos, os vetores descritivos

são utilizados para o treinamento do classificador. Esse, por sua vez, é composto por

dois classificadores fihos, um especializado na classificação de atributos estáticos, e outro

especializado na classificação de atributos temporais. O primeiro é composto por MVSs

treinadas para cada UA a partir dos vetores descritivos extráıdos do plano das imagens

(plano XY) de cada v́ıdeo, sendo que os atributos descritivos mais relevantes para cada

UA são selecionados a partir de um classificador Gentle Boost. O segundo classificador é

composto por um conjunto de classificadores Gentle Boost, um para cada UA, treinados

com técnica um-contra-todos (one-versus-all ou one-versus-rest), combinados com um

Modelo de Markov, responsável por contabilizar a parcela temporal dos atributos.

Em [43], o classificador é treinado e testado a partir de um banco de dados composto

de amostras dos bancos MMI Database, CK, UNBC-McMaster Shoulder Pain Expression

Archive Database, SAL Dataset, SEMAINE Dataset e GEMEP-FERA challenge dataset.

Os bancos selecionados trazem amostras de ciclos emocionais completos, com anotações

de ativação das UAs de interesse. Realiza-se um processo para seleção do banco de trei-

namento ótimo para o problema. Essa seleção é feita por meio de um processo heuŕıstico

próprio, que mostrou-se ser mais eficiente, para o problema, que os métodos de amostra-

gem uniforme e de bootstrapping. Os autores tiveram o cuidado de levar em consideração,

nesse processo, a influência que uma UA têm sobre o vetor descritivo de outra UA relaci-

onada, vez que a textura correspondente à ativação de uma UA pode variar dependendo

dos graus de ativação de UAs vizinhas. Esse processo tem como sáıda dois conjuntos: um

conjunto de treinamento e um conjunto de teste, ambos formados pelos mesmos conjuntos

de bancos de dados, e ambos foram produzidos com independência de indiv́ıduo (isto é,

ambos são subject-independent). Três tipos de testes foram feitos: um para experimentar

a capacidade do modelo de detectar a ativação de UAs, um para medir a capacidade do

mesmo em classificar a expressão facial dentro das etapas do ciclo emocional e um para

medir o poder de generalização dos modelos. O primeiro teste rendeu uma precisão média

de 86,5% sobre o conjunto de teste, e a técnica LPQ-TOP se mostrou mais eficiente que
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outras técnicas adotadas para comparação (LBP, LPQ e LBP-TOP). O segundo teste

resultou em uma medida F1 média de 69,85% para o conjunto de teste. Os autores ci-

tam, contudo, uma etapa de pré-processamento que teve de ser executada para que essa

medida pudesse ser levantada: enquanto o banco MMI possúıa anotações suficientes para

o treinamento de um classificador multi-classe (que fornecesse uma sáıda ”neutralidade”,

”afloramento”, ”ápice”ou ”desvanecimento”) para o problema, os outros bancos conside-

rados não as possúıam. Assim, para fins de comparação, para cada UA, classificações do

tipo ”afloramento”, ”ápice”e ”desvanecimento”foram consideradas como ”ativação”para

a UA, enquanto que uma classificação do tipo ”neutralidade”foi considerada como uma

”desativação”para a mesma. O terceiro teste foi feito separando-se os bancos de dados:

modelos treinados com o banco MMI foram testados no banco CK, e modelos treina-

dos com o banco SEMAINE foram testados no banco SAL. Nesses testes, as precisões

de ativação alcançadas foram de 80% e 81%, respectivamente, enquanto que as medidas

F1 para os testes temporais foram de 51,11% e 64%, respectivamente. Nota-se, assim,

uma queda considerável do desempenho do modelo para a análise temporal nos casos com

validação com bancos de dados diferentes.

Em [44], é proposto um sistema capaz de reconhecer emoções expressas por meio

de faces humanas e de detectar a ativação temporal de UAs de interesse das mesmas.

Em dado momento, cada UA rastreada pode estar em estado neutro (sem ativação), em

estado de afloramento (no qual a contração muscular ocorre), em estado de ápice (no qual

a contração muscular está em seu pico), ou em estado de desvanecimento (no qual os

músculos estão relaxando). No trabalho, as faces são detectadas por meio do algoritmo

de Viola-Jones e as UAs de interesse são obtidas por meio de um algoritmo de detecção

de pontos faciais fiduciais. Nesse algoritmo, inicialmene divide-se a face em três regiões

de interesse: a região do olho esquerdo, a região do olho direito e a região da boca. Essas

regiões são então varridas através de janelas e, sobre cada uma destas, aplica-se um filtro

de Gabor e adota-se um detector de pontos com algoritmo GentleBoost, de forma que os

pontos faciais de interesse são escolhidos por maioria de votos. Uma vez detectados, os

pontos são rastreados por meio do algoritmo de rastreamento PFFL. O objetivo desse é o

de obter α que maximize a probabilidade p(α|Y ), na qual α representa os pontos faciais

que se deseja rastrear e Y representa um conjunto de observações ruidosas através do

tempo. No primeiro passo, o algoritmo assume que as posiçoes dos pontos de interesse

podem ser determinadas, em dado quadro, de forma mutuamente independente. Nas

iterações seguintes, o algoritmo atualiza as posições escolhidas no passo inicial assumindo

que as posições dos pontos faciais influenciam-se mutuamente com um peso proporcional
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à p(α, α−).

Para o reconhecimento do estado de cada UA em [44], duas estratégias foram adota-

das. A primeira estratégia utiliza MVSs para a tarefa de classificação: para cada UA e

para cada transação posśıvel entre os estados posśıveis de cada UA (neutralidade, aflo-

ramento, ápice e desvanecimento), são treinados classificadores MVSs especializados em

expressões faciais das respectivas transações. Cada um dos classificadores é utilizado

para cada quadro de um v́ıdeo para definir o estado de ativação de determinada UA. A

segunda estratégia combina classificadores MVSs com MOMs. Enquanto classificadores

MVS são eficientes na descrição da dinâmica das UAs através do tempo, classificadores

MOMs se destacam na discriminação estática dos estados de ativação das UAs. Para o

reconhecimento emocional das faces analisadas, uma estratégia similar à utilizada para

o reconhecimento do estado de ativação das UAs é adotada: treina-se um classificado-

res que combina MVSs, MOMs e Gentleboost para cada par de emoções posśıveis (sendo

consideradas as emoções de felicidade, tristeza, raiva, medo, aversão e neutralidade). A

decisão final sobre a classe emocional da amostra é feita por maioria de votos.

Os bancos de dados selecionados para as etapas de treinamento e de teste de [44] foram

o banco CK e o banco MMI Database. Quanto ao reconhecimento do estado de ativação

das UAs, testes foram realizados sobre amostras do banco MMI Database apenas, visto

que as amostras do banco CK não exibem ciclos emocionais completos. Para todos os

testes realizados, o modelo que combina MVSs e MOMs superou o modelo com MVSs ape-

nas. Os melhores resultados obtidos para as classes de neutralidade, afloramento, ápice

e desvanecimento foram de aproximadamente 80%, 54%, 66% e 46%, respectivamente.

Os autores justificaram a precisão especialmente baixa para a classe de desvanecimento

a partir da observação de que as fases de ápice fornecidas pelo classificador eram indevi-

damente extensas. Os testes com os classificadores emocionais foram feitos sobre o banco

CK, e como resultado obteve-se precisões de aproximadamente 12%, 70%, 54%, 87%,

67%, 92% para as classes da raiva, aversão, medo, felicidade, tristeza e surpresa. Nota-se

precisão especialmente baixa para a classe da raiva, algo não tão comum para classifi-

cadores emocionais faciais, vez que a emoções de alto módulo de valência correspondem

expressões faciais fortemente caracteŕısticas [16]. Ainda a análise da matriz de confusão

obtida no experimento permite notar um alto grau de confusão entre as predições para

as classes da raiva e da triteza: enquanto aproximadamente 44% das amostras de raiva

foram classificadas como amostras de tristeza, cerca de 29% das amostras de tristeza fo-

ram classificadas sob a classe da raiva. No trabalho de [45], um modelo multimodal que

combina análise da face humana e da fala é utilizado para realizar o reconhecimento dos
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estados de ciclos emocionais. Para descrição da face humana, vetores de parâmetros de

animação de faces normalizados foram extráıdos. Esses parâmetros medem a distância en-

tre a posição de pontos de interesse da face, em dada configuração, em relação à posição

desses mesmos pontos em uma configuração neutra da face. Assim, pode-se dizer que

essa medida fornece uma quantitização da deformação dos pontos faciais. No trabalho

em questão, um modelo de cascata Adaboost foi utilizado para detectar a posição inicial

dos pontos na face, e um MAA foi adotado para o alinhamento e para o rastreamento

dessa face. A configuração neutra de cada face, necessária para o cálculo do vetor descri-

tivo, foi escolhida manualmente em cada v́ıdeo. No que tange a análise da fala humana,

três caracteŕısticas descritivas prosódicas foram selecionadas: tom, energia e os formantes

F1-F5. Tais caracteŕısticas foram selecionadas a partir da constatação dos autores de que

caracteŕısticas prosódicas são relevantes e úteis para o reconhecimento emocional, além

de complementarem a informação extráıda a partir da face humana.

Os autores de [45] separaram as os ciclos emocionais em seis ńıveis: afloramento de

baixa intensidade, afloramento de alta intensidade, ápice de baixa intensidade, ápice de

alta intensidade, desvanecimento de baixa intensidade e desvanecimento de alta intensi-

dade. Os ńıveis de baixa intensidade visam descrever demonstrações emocionais amenas,

enquanto que os de alta intensidade visam descrevem demonstrações emocionais intensas.

Um classificador é treinado para cada um dos seis ńıveis emocionais, para cada emoção.

Os autores ainda consideram que as expressões faciais podem ser mapeadas por meio de

seis ciclos emocionais distintos e com transições definidas para cada ńıvel emocional. As-

sim, enquanto uma demonstração emocional pode ter ińıcio em um afloramento ameno,

prosseguir para um ápice ameno e terminar em um desvanecimento ameno, outra demons-

tração pode ter ińıcio em um afloramento ameno, prosseguir para um afloramento intenso,

e então para um ápice intenso, seguido de um desvanecimento intenso e, finalmente, de

um desvanecimento ameno.

O modelo desenvolvido em [45] tem como entradas um vetor de caracteŕısticas des-

critivas faciais, um vetor de caracteŕısticas descritivas auditivas, e a sequência de ńıveis

emocionais visuais e auditivos de uma demonstração emocional. A partir desses dados,

os autores buscam descrever qual o ciclo emocional final apresentado. Isso é feito através

de um MOM bimodal e com fusão em ńıvel de modelo.

Os bancos de dados adotados para treinamento e teste do modelo de [45] foram os ban-

cos MHMC e SEMAINE Database. O primeiro é um banco desenvolvido pelos próprios

autores, e que traz sete indiv́ıduos, de ambos os gêneros, atuando ciclos emocionais de

felicidade, tristeza, raiva e neutralidade. Os v́ıdeos foram classificados em ńıveis emoci-
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onais por três voluntários do laboratório. O banco SEMAINE traz amostras emocionais

de indiv́ıduos que interagem com personagens computadorizados com diferentes persona-

lidades, sendo que cada uma das quatro personalidades exibidas denotam um quadrante

do plano valência/ativação. Por falta de v́ıdeos desse banco com classificação prévia, os

autores foram auxiliados por voluntários para realizar a classificação dos ciclos emoci-

onais. Para o banco MHMC, os resultados alcançados são discriminados por emoção,

sendo que o modelo alcançou precisões de aproximadamente 88%, 95%, 91% e 92% para

os estados emocionais de neutralidade, felicidade, raiva e tristeza, nessa ordem. Para o

banco SEMAINE, o resultado é apresentado por quadrante do plano de valência/ativação,

e as precições alcançadas foram de, aproximadamente, 92%, 89%, 84% e 85% para os qua-

drantes I, II, III e IV. Testes inter-bancos não foram realizados.

Em [46] é proposto um modelo de reconhecimento emocional facial dinâmico que visa

acoplar inércia à classificação final do modelo, de forma a diminuir a ocorrência de rúıdos

de alta frequência no sinal de sáıda do mesmo. Assim, o modelo se aproxima de um

classificador de estados emocionais, se afastando da proposta de detecção de emoções

instantâneas.

Em [46], o modelo adotado é composto de duas Máquinas de Vetor de Relevância.

Uma delas, a Máquina de Vetor de Relevância Estática (MVSE) visa detectar os traços

estáticos de uma expressão emocional na face humana, enquanto a outra, Máquina de

Vetor de Relevância Dinâmico (MVSD) visa detectar os traços dinâmicos da mesma. As

faces são detectadas e rastreadas por meio de um algoritmo de aparência, e pontos faciais

de interesse são obtidos. A MVSE é treinada a partir de distâncias calculadas entre

pontos faciais espećıficos, enquanto a MVSD é treinada a partir do deslocamente de tais

pontos em quadros vizinhos. Os modelos são treinados para fornecerem classificações no

plano A-V (plano da ativação e valência), e suas sáıdas são graus de confiança de que

determinada face possui certas medidas de ativação e de valência. Estima-se então o grau

de confiança da medida A-V de um quadro a partir do grau de confiança fornecido pelos

modelos de aprendizagem de máquina para o quadro anterior e pela variação do grau de

confiança entre o quadro anterior e o quadro corrente. Esta variação é limitada a partir

de um teto máximo, de forma que variações abruptas são amortecidas, fazendo com que

o modelo funcione sob uma dinâmica mais lenta e menos suscet́ıvel a oscilações de alta

frequência (flickering). O modelo de reconhecimento emocional ainda contempla uma

etapa de mapeamento das coordenadas A-V obtidas em categorias emocionais discretas,

uma para cada emoção básica de Ekman, e uma para o estado neutro. Isso é feito

assumindo-se que quadros de neutralidade devem ser mapeados na coordenada canônica
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da neutralidade no plano A-V, e que quadros do ápice emocional de determinada emoção

devem ser mapeados na coordenada canônica de tal emoção no quadro A-V. Um regressor

é então treinado a partir de amostras de treinamento e aplicado nas amostras de teste

para realizar o mapeamento entre de classificações cont́ınuas em classificações discretas.

Os autores de [46] adotaram o banco de dados CK+ para treinamento e validação

do modelo, e testes inter-bancos não foram realizados. Dez sequências emocionais foram

selecionadas para cada categoria emocional e um processo de treinamento com validação

cruzada em dez partes foi adotado, o que resultou um modelo com precisão média de

95,6% entre as categorias emocionais. Se retirada a etapa de temporização do classificador

emocional, na qual inércia é acoplada ao sinal de sáıda do modelo, a precisão alcançada é

de apenas 90,9%. O banco selecionado, contudo, não possui amostras de ciclos emocionais

completos, de forma que os testes não fornecem dados sobre o desempenho do classificador

em amostras emocionais reais.

Em [47] é proposto um modelo capaz de reconhecer estados emocionais em amos-

tras faciais tridimensionais. A dinâmica temporal das amostras emocionais analisadas

é modelada por meio de MOMs. O modelo em questão busca identificar determinada

amostra emocional a partir da deformação facial a ela correspondente; assim, trata-se de

um modelo que requer conhecimento prévio das configurações faciais de repouso. A fim de

quantificar a deformação de determinada face, inicialmente uma máscara com múltiplos

pontos de controle é ajustada sobre determinada amostra facial; então, a deformação fa-

cial é medida a partir do módulo dos deslocamentos de tais pontos de controle em relação

a suas correspondentes posições de repouso. Para cada ponto (x, y, z) da face, em dado

instante t, são levantadas medidas de deformação nos planos geométricos x − y, x − z e

y− z e nos planos temporais x− t, y− t e z− t. As medidas de deformação extráıdas são

então utilizadas para discretizar os planos a partir de um algoritmo de Quadtree, que leva

em consideração o módulo da deformação em cada ponto de controle. A ideia é que regiões

do plano com maior módulo de deformação são mais discretizadas, enquanto regiões com

menos deformação recebem menos detalhamento. Para extração das caracteŕısticas des-

critivas de determinado quadro, inicialmente é posicionada uma janela que inclui amostras

anteriores e posteriores àquela analisada. Então, para cada uma das regiões dos quadros

segmentadas pelo algoritmo de Quadtree, são extráıdos os atributos descritivos do quadro,

que se baseiam na distribuição das direções e magnitudes dos vetores do campo de vetores

de cada segmento do quadro. Uma vez que regiões mais bem discretizadas correspondem

a um maior número de segmentações, tais regiões são responsáveis por gerar um maior

número de atributos descritivos.
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Os autores de [47] treinaram, para cada categoria emocional, dois classificadores Gen-

tleboost : um para a parcela de afloramento emocional, e um para a parcela de desva-

necimento emocional. Esses classificadores foram utilizados não apenas para selecionar

os atributos mais relevantes ao problema, mas também para fornecer uma categorização

(acompanhada de uma medida de confiabilidade) para cada quadro das amostras dis-

pońıveis. As sáıdas fornecidas por esses classificadores são utilizadas para alimentar os

classificadores MOMs (um para cada categoria emocional), que fornecem a classificação

final da amostra analisada. Os classificadores MOMs buscam descrever a dependência

temporal do fenômeno modelado fazendo com que as variáveis ocultas do modelo (isto é,

aquelas não observáveis) dependam, em dado instante t, de seus respectivos valores em

um instante anterior t − 1. No caso, os estados ocultos posśıveis para cada classificador

são neutralidade, afloramento, ápice e desvanecimento. Assim, uma variável oculta em

estado neutro pode, em dado instante, permanecer no estado neutro ou transicionar para

o estado de afloramento. Os demais estados funcionam de forma similar. O banco ado-

tado no trabalho em questão chama-se BU-4DFE, e contém amostras tridimensionais de

faces expressando as seis emoções básicas de Ekman, mas não possui amostras neutras.

A validação do modelo foi feita a partir de validação cruzada em seis partes, e a maior

precisão alcançada foi de 64,72%. Ainda, o estudo mostrou que a adoção de amostras

bidimensionais (em comparação com amostras tridimensionais) prejudicou o desempenho

do modelo, produzindo precisão máxima de 61,10%.

O modelo de [7] consta de uma SED em formato de parabolóide, com um Atrator

Emocional (Emotional Attractors) para cada uma das emoções consideradas. Os EAs

da felicidade, da tristeza, da raiva e do medo ocupam os pontos [∞,∞, 0], [−∞,∞, 0],

[−∞,−∞, 0] e [∞,−∞, 0], respectivamente. Cada AE é responsável por atrair Part́ıculas

Emocionais (Emotional Particle) em sua direção e sentido, e tão maior será a intensidade

de atração de um AE quanto maior for a medida de confiança da emoção por ela repre-

sentada, para a amostra considerada. O estado de neutralidade é representado por um

único ponto no modelo, que coincide com o ponto de menor cota do parabolóide. Não

há, contudo, um AE referente ao estado de neutralidade, e uma aceleração constante que

atua sobre as PEs as atraem para esse ponto, buscando-se com isso simular o fenômeno de

retorno do estado emocional humano ao estado de menor energia, ou seja, à neutralidade.

Ainda, o parabolóide é dividido em quatro quadrantes geometricamente semelhantes, e

a sáıda final do modelo, isto é, a inferência do estado emocional da pessoa analisada, é

dada pelo quadrante que a EP ocupa em dado instante. Note que, diferentemente do

modelo apresentado em [9], esse modelo não permite a representação da coexistência de
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diferentes estados emocionais, vez que cada PE pode ocupar apenas um quadrante da

SED em determinado instante.

Os testes em [7] foram realizados a partir de quinze v́ıdeos extráıdos do banco de

dados eNTERFACE 05. As amostras desse banco constam de v́ıdeos nos quais atores

buscam representar expressões faciais de dada emoção, sendo que tais expressões podem

ser afetadas por deformações naturais da face, como as causadas pela fala. Para estimação

da precisão do modelo, considerou-se que o estado emocional inferido para dado v́ıdeo

seria aquele inferido para a maior parte dos quadros do v́ıdeo. Assim, se a quantidade de

quadros de um v́ıdeo classificados como felicidade superasse as quantidades de quadros

classificados como tristeza, raiva e medo, o estado emocional inferido para o v́ıdeo seria

felicidade. Através desse critério, uma precisão de aproximadamente 93% foi alcançada, e

apenas um v́ıdeo foi classificado incorretamente. As classificações emocionais instantâneas

(por quadro) foram feitas por meio do software comercial eMotion [48].

A Tabela 2 apresenta uma compilação dos trabalhos citados que tratam do reconhe-

cimento de estados emocionais.
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Tabela 2: Compilação de trabalhos com reconhecimento automático de estados emocionais

Referência Atributos Modelo Bancos de dados
(El Kaliouby
Robinson,
2005)

UAs RBD
The Mind Reading
DVD

[41] Filtros de Gabor MVS e RBD CK+ e RPI ISL

[42]
Atributos geométricos
e PPK

MOM, MVS
CK+, Oulo-CASIA,
FIS Dataset e
FEEDTUM

[43] LPQ-TOP

MVS,
Gentle Boost,
Modelo de
Markov

MMI Database,
CK,
UNBC-McMaster,
SAL, SEMAINE,
GEMEP-FERA

[44] Atributos geométricos
MVS, MOM
e Gentle
Boost

CK, MMI Database

[45]
Atributos geométricos,
tom, energia e
formantes

MOM MHMC, SEMAINE

[46] Atributos geométricos MVS CK+

[47]

Atributos baseados no
deslocamento de
pontos de interesse
da face

Gentleboost e
MOM

BU-4DFE

[7] Não há

eMotion,
Filtro de
Kalman e
SED

eNTERFACE 05
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3 MODELO PROPOSTO

O modelo dinâmico proposto neste trabalho visa o reconhecimento de estados emo-

cionais humanos. O modelo conta com um estágio de detecção facial, seguido por uma

etapa de extração de caracteŕısticas descritivas da face humana. Essas caracteŕısticas são

utilizadas para treinar um classificador instantâneo de emoções. A sáıda desse, por sua

vez, é filtrada e utilizada para o treinamento de um classificador de estados emocionais,

responsável por fornecer a classificação final do modelo proposto.

3.1 Extração de Caracteŕısticas Descritivas

A extração das caracteŕısticas descritivas da face humana é o segundo estágio do

modelo proposto, conforme ilustrado na Figura 1. O primeiro estágio, de detecção e

rastreamento da face humana, é feito por meio do algoritmo Chehra (vide Anexo A).

No estágio de extração das caracteŕısticas descritivas, o modelo deve extrair atributos

que permitam o reconhecimento da emoção expressa pela face capturada; isto é, o modelo

deve produzir, a partir da face detectada, um vetor numérico que descreva a expressão

dessa face. Assim, é necessário que se decida quais as caracteŕısticas a serem extráıdas

pelo modelo.

O processo de escolha de caracteŕısticas descritivas deve produzir atributos relevantes

à discriminação dos conceitos considerados, quais sejam: expressões faciais de felicidade,

tristeza, raiva, medo e neutralidade, de modo que o modelo treinado a partir dessas

caracteŕısticas seja capaz de diferenciar adequadamente amostras desses conceitos.

Loconsole [3] apresentou em seu trabalho um conjunto de caracteŕısticas descritivas

produzido com o intuito de treinar um modelo capaz de diferenciar expressões faciais das

seis emoções básicas de Ekman. Esse conjunto contém duas espécies de caracteŕısticas

descritivas: caracteŕısticas lineares, que são medidas das distâncias lineares entre dois

pontos de interesse da face humana; e caracteŕısticas de excentricidade, que são medidas
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da excentricidade de elipses ajustadas sobre conjuntos de três pontos de interesse da face

humana. Devido ao bom desempenho demonstrado por seu modelo e considerando-se a

natureza das caracteŕısticas propostas, que podem ser computadas com alguns dos custos

computacionais mais baixos encontrados na revisão bibliográfica feita, as caracteŕısticas

descritivas propostas por [3] são adotadas.

Adicionalmente a esse conjunto de atributos, caracteŕısticas originais são propostas

neste trabalho. Estas caracteŕısticas se baseiam em observações apresentadas por Ekman

em [6]; observações essas que indicam os principais sinais faciais relacionados às diferentes

expressões emocionais do ser humano. A Tabela 3 traz a lista completa de atributos

escolhida para o treinamento do classificador instantâneo de emoções (vide Figura 4 para

nomenclatura dos marcos faciais).

Tabela 3: Conjunto de caracteŕısticas descritivas utilizado

Nome Medida Proposta em

F1 |UEBlm7yUElm3y|/DEN [3]

F2 |Um1ySNy|/DEN [3]

F3 |Dm2ySNy|/DEN [3]

F4 |EBlrMxEBrlMx|/DEN Neste trabalho

F5 |AMyDm2y|/DEN Neste trabalho

F6 |BMyDm2y|/DEN Neste trabalho

F7 |AMyUm1y|/DEN Neste trabalho

F8 |BMyUm1y|/DEN Neste trabalho

F9 |EBlrMyElrMy|/DEN Neste trabalho

F10 |EBrlMyErlMy|/DEN Neste trabalho

F11 ∠(Am, Dm2, Bm) Neste trabalho

F12 ∠(AM , Um1, BM) Neste trabalho

F13 ∠(EBllM , EBlaux, EBlrM) Neste trabalho

F14 ∠(EBrrM , EBraux, EBrlM) Neste trabalho

F15 ∠(EBllmm, EBlrM , EBlaux) Neste trabalho

F16 ∠(EBrrM , EBrlM , EBraux) Neste trabalho

F17 Exc(AM , BM , Dm2) [3]

F18 Exc(AM , BM , Dm2) [3]

F19 Exc(EllM , ElrM , UElm3) [3]

F20 Exc(EllM , ErrM , DElm4) [3]
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F21 Exc(ErlM , ErrM , UErm5) [3]

F22 Exc(ErlM , ErrM , UErm6) [3]

F23 Exc(EBllM , EBlrM , UEBlm7) [3]

F24 Exc(EBrlM , EBrrM , UEBrm8) [3]

Na Tabela 3, |P1P2| representa a distância linear entre os pontos P1 e P2; os ı́ndices

x e y são utilizados para representar as distâncias horizontal e vertical entre as coor-

denadas dos pontos, respectivamente. A notação ∠(P1, P2, P3) representa a medida do

ângulo interno formado pela interseção dos segmentos de reta P1P2 e P2P3. Finalmente,

Exc(P1, P2, P3) representa a medida de excentricidade da elipse ajustada sobre os pontos

P1, P2 and P3.

A excentricidade de uma elipse é dada pela Equação 3.1 (vide Figura 5 para re-

ferência).

Figura 4: Nomenclatura dos marcos faciais considerados no processo de extração das
caracteŕısticas faciais (retirado de [3]).

Figura 5: Uma elipse e os pontos considerados para o cálculo de sua excentricidade.
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Exc(P1, P2, P3) =

√√√√√√√√
(
P1x − P3x

2

)2

+

(
P1y − P2y

1

)2

(
P1x − P3x

2

)2 (3.1)

Alguns dos marcos faciais referenciados na Tabela 3 não são devolvidos diretamente

pelo modelo de detecção e rastreamento de faces utilizado e devem ser calculados antes

que as caracteŕısticas descritivas possam ser obtidas. Esses pontos são: UElm3, UErm5,

EBlaux e EBraux. Os cálculos realizados para a obtenção de cada um desses pontos são

mostrados nas Equações 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Ainda, há pontos que não são marcos faciais, mas que também não são devolvidos di-

retamente pelo detector facial e são utilizados para computar as caracteŕısticas descritivas

escolhidas. Esses pontos são: EBlaux e EBraux.

UElm3 =

(
EllMx + ElrMx

2
,
EllMy + ElrMy

2

)
(3.2)

UErm5 =

(
ErlMx + ErrMx

2
,
ErlMy + ErrMy

2

)
(3.3)

EBlm5 = (ElrMx − ErlMx + EBlrMx,

ElrMy − ErlMy + EBlrMy)
(3.4)

EBrm5 = (ErlMx − ElrMx + EBrlMx,

ErlMy − ElrMy + EBrlMy)
(3.5)

Afim de abordar o significado por trás de cada um dos atributos escolhidos para a ta-

refa de diferenciação de expressões emocionais, cada um desses é analisado separadamente

na lista a seguir:

• O atributo F1 mede a distância linear vertical normalizada entre o marco central

da sobrancelha esquerda e o marco superior do olho esquerdo;

• O atributo F2 mede a distância linear vertical normalizada entre o marco do nariz

e o marco superior da boca;
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• O atributo F3 mede a distância linear vertical normalizada entre o marco do nariz

e o marco inferior da boca;

• O atributo F4 mede a distância linear horizontal normalizada entre os marcos in-

ternos das sobrancelhas;

• O atributo F5 mede a distância linear vertical normalizada entre o marco esquerdo

da boca e o marco inferior da mesma;

• O atributo F6 mede a distância linear vertical normalizada entre o marco direito

da boca e o marco inferior da mesma;

• O atributo F7 mede a distância linear vertical normalizada entre o marco esquerdo

da boca e o marco superior da mesma;

• O atributo F8 mede a distância linear vertical normalizada entre o marco direito

da boca e o marco superior da mesma;

• O atributo F9 mede a distância linear vertical normalizada entre o marco interior

da sobrancelha esquerda e o marco interior do olho esquerdo;

• O atributo F10 mede a distância linear vertical normalizada entre o marco interior

da sobrancelha direita e o marco interior do olho direito;

• O atributo F11 mede, em radianos, o ângulo interno entre os marcos esquerdo,

direito e inferior da boca (com o vértice neste último);

• O atributo F12 mede, em radianos, o ângulo interno entre os marcos esquerdo,

direito e superior da boca (com vértice neste último);

• O atributo F13 mede, em radianos, o ângulo interno entre o segmento de reta

formado pelos pontos externo e interno da sobrancelha esquerda e e o segmento de

reta formado pelos pontos internos dos olhos (com o vértice coincidindo com o ponto

interno da sobrancelha);

• O atributo F14 mede, em radianos, o ângulo interno entre o segmento de reta

formado pelos pontos externo e interno da sobrancelha direita e e o segmento de

reta formado pelos pontos internos dos olhos (com o vértice coincidindo com o ponto

interno da sobrancelha);

• O atributo F15 mede, em radianos, o ângulo interno entre o segmento de reta

formado pelos pontos interno e externo da sobrancelha esquerda e o segmento de
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reta formado pelos pontos internos dos olhos (com o vértice coincidindo com o ponto

externo da sobrancelha);

• O atributo F16 mede, em radianos, o ângulo interno entre o segmento de reta

formado pelos pontos interno e externo da sobrancelha direita e o segmento de reta

formado pelos pontos internos dos olhos (com o vértice coincidindo com o ponto

externo da sobrancelha);

• O atributo F17 mede a excentricidade da elipse ajustada sobre os marcos esquerdo,

direito e superior da boca;

• O atributo F18 mede a excentricidade da elipse ajustada sobre os marcos esquerdo,

direito e inferior da boca;

• O atributo F19 mede a excentricidade da elipse ajustada sobre os marcos esquerdo,

direito e superior do olho esquerdo;

• O atributo F20 mede a excentricidade da elipse ajustada sobre os marcos esquerdo,

direito e inferior do olho esquerdo;

• O atributo F21 mede a excentricidade da elipse ajustada sobre os marcos esquerdo,

direito e superior do olho direito;

• O atributo F22 mede a excentricidade da elipse ajustada sobre os marcos esquerdo,

direito e inferior do olho direito;

• O atributo F23 mede a excentricidade da elipse ajustada sobre os marcos externo,

interno e central da sobrancelha esquerda;

• O atributo F24 mede a excentricidade da elipse ajustada sobre os marcos externo,

interno e central da sobrancelha direita.

Note que todos os atributos lineares são normalizados. Caso não fossem, seus valo-

res poderiam variar amplamente para uma mesma expressão facial e dependeriam das

dimensões da imagem utilizada para a extração das caracteŕısticas descritivas. Esses atri-

butos são normalizados pela distância DEN , que pode ser calculada por meio da Equação

3.6.

DEN = |UElm3ySNy| (3.6)
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Os atributos F4 a F16, propostos originalmente neste trabalho, são justificados a

abaixo a partir do ponto de vista das descobertas de Ekman [6].

O atributo F4 foi proposto considerando-se que a distância entre as sobrancelhas

varia conforme a expressão emocional. Expressões de tristeza normalmente apresentam

sobrancelhas unidas e com seus cantos internos erguidos; expressões de raiva normal-

mente apresentam sobrancelhas unidas e baixas; algumas expressões de medo apresen-

tam sobrancelhas erguidas e unidas; finalmente, expressões de felicidade normalmente

não apresentam variação do distanciamento entre os cantos internos das sobrancelhas em

relação à expressão neutra.

Os atributos F5 a F8 foram propostos visando-se contemplar o ńıvel de abertura da

boca na expressão facial. Ainda que esse sinal sofra grande interferência por parte dos

rúıdos naturais causados pela fala, e ainda que expressões faciais de todas as emoções

possam se dar com graus diferentes de abertura da boca, optou-se por contemplar esse

sinal no conjunto de atributos descritivos. Esse sinal pode ser útil, por exemplo, caso

o ńıvel de abertura da boca se dê em maior intensidade para determinada emoção em

relação às demais; assim, por exemplo, é posśıvel que o ńıvel de abertura da boca em uma

expressão facial que sorri seja maior em relação ao ńıvel de abertura da boca em uma

expressão facial de choro, ainda que ambas as expressões faciais exibam faces com bocas

abertas.

Os atributos F9 e F10 foram propostos considerando-se que algumas expressões faciais

emocionais trazem sobrancelhas erguidas e afastadas dos olhos, enquanto outras trazem

sobrancelhas baixas e próximas aos olhos. Expressões faciais de raiva e algumas expressões

de felicidade, por exemplo, apresentam sobrancelhas abaixadas, enquanto expressões de

medo apresentam sobrancelhas arqueadas e mais afastadas dos olhos. Expressões de

tristeza trazem sobrancelhas obĺıquas e com uma inclinação que distancia seus cantos

internos dos pontos internos dos olhos.

Os atributos F11 e F12 foram propostos com a mesma finalidade dos atributos F5 a

F8, e buscou-se, por meio deles, oferecer uma forma alternativa de medir os sinais faciais

de abertura da boca.

Os atributos F13 a F16 foram propostos visando-se medir a inclinação das sobran-

celhas na expressão emocional. Enquanto expressões de raiva e algumas expressões de

felicidade apresentam sobrancelhas com inclinação que aproxima seus marcos internos

dos olhos, expressões de tristeza apresentam sobrancelhas com inclinação que afasta tais

marcos dos olhos. Expressões de medo podem causar arqueamento das sobrancelhas e
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consequente sensibilização desses atributos.

Uma medida relativa da relevância de cada um dos atributos adotados para a tarefa

de classificação das emoções instantâneas é apresentada na Seção 4.2.

3.2 Classificador Instantâneo de Emoções

A inferência da emoção instantânea da face humana é o terceiro estágio do modelo

proposto, conforme ilustrado na Figura 1.

Nesse estágio, o modelo deve fornecer, para um dado conjunto de caracteŕısticas des-

critivas entrado, uma classificação entre as seguintes cateogorias emocionais: felicidade,

tristeza, raiva, medo, neutralidade. A resposta do modelo nessa etapa não é influenciada

pelos dados entrados em nenhuma iteração que não a atual.

Para que o classificador instantâneo possa realizar essa tarefa de categorização, é

necessário primeiramente que aprenda a diferenciar amostras de cada uma das catego-

rias consideradas; isto é, é necessário que aprenda cada um dos conceitos envolvidos no

problema.

O classificador instantâneo adotado é um algoritmo de aprendizagem de máquina

de categorização, treinado supervisionadamente neste trabalho. Isso significa que esse

classificador deve ser treinado a partir de um conjunto de amostras classificadas, e, após

a conclusão de seu processo de treinamento, deve ser capaz de predizer corretamente a

categoria de amostras alheias a seu conjunto de treinamento com determinada precisão. O

algoritmo de classificação adotado neste trabalho é o de florestas randômicas, que podem

ser entendidas como um conjunto de um tipo especial de árvores de classificação. Esse

algoritmo foi selecionado devido ao bom desempenho que alcançou em diferentes projetos

abordados na Seção 2 e devido ao fato de fornecer um modo prático de calcular medidas

de confiança para as classificações que realiza, conforme se explicará adiante.

O algoritmo de florestas randômicas é um algoritmo do tipo ensemble, o que significa

que a predição final, dada pelo classificador forte (no caso, pela floresta) é feita a partir

de uma operação realizada sobre as predições dadas pelos classificadores fracos (no caso,

pelas árvores que compõem a floresta). No caso de florestas randômicas, a resposta final da

floresta é dada por contagem de votos feita sobre as repostas de cada árvore: a categoria

mais votada por essas é escolhida como resposta final da floresta. Cada árvore da floresta

é treinada separadamente, e seu conjunto de treinamento é escolhido a partir de um

procedimento de amostragem com substituição.
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O método de amostragem com substituição é explicado a seguir. Suponha que um

conjunto de treinamento ctforte com n amostras é disponibilizado para o treinamento

do classificador forte clforte, composto por m classificadores fracos. Para cada i-ésimo

classificador fraco clfracoi de clforte são sorteados conjuntos de treinamento ctfracoi , de

n amostras, sorteadas com posśıveis repetições a partir de ctforte. A partir desse pro-

cedimento, m conjuntos de treinamento são gerados, um para cada classificador fraco, e

pode-se mostrar estatisticamente que esses conjuntos de treinamento contem cerca de 66%

das amostras presentes em ctforte [49]. As amostras alheias ao conjunto de treinamento de

cada classificador fraco compõem seu conjunto out-of-bag (OOB), utilizado para estimar

a qualidade desse classificador fraco.

Durante a etapa de treinamento, cada árvore da floresta tem sua estrutura constrúıda.

Cada uma das árvores considera apenas um subconjunto do conjunto de caracteŕısticas

descritivas disponibilizados para a floresta, sendo que as caracteŕısticas descritivas dispo-

nibilizadas para cada árvore são selecionadas randomicamente. Dessa forma, os tamanhos

dos vetores de treinamento de cada árvore diferem do tamanho do vetor de treinamento

alimentado na floresta. Supondo-se que o vetor de treinamento da floresta tem compri-

mento N , o comprimento dos vetores de treinamento de cada árvore é de, aproximada-

mente,
√
N [50]. Neste trabalho, um conjunto com 24 atributos é usado para o treina-

mento da floresta; assim, cada árvore da mesma é estruturada a partir de vetores com

5 caracteŕısticas descritivas cada. Em cada ńıvel da árvore, a segmentação das amostras

é feita de forma a maximizar o ganho de informação naquele ńıvel. A cada iteração de

treinamento, a precisão de cada árvore é estimada a partir do conjunto OOB da mesma.

A importância das caracteŕısticas descritivas escolhidas para o treinamento da floresta

podem ser medidas por meio do algoritmo de importância das variáveis de Brieman,

sumarizado abaixo.

1. Inicialialmente, a floresta é treinada a partir de um conjunto de treinamento;

2. A floresta tem então sua precisão validada por meio de algum conjunto de teste ou

a partir dos conjuntos OOB de suas árvores;

3. Um atributo do conjunto de caracteŕısticas descritivas é selecionado. Cada ve-

tor do conjunto de dados disponibilizado para a árvore tem o valor desse atributo

substitúıdo pelo valor de algum outro atributo de vetor do conjunto de dados dis-

pońıvel. A randomização do valor desse atributo para todos os vetores faz com que

o significado e a representatividade desse atributo sejam apagados dos conjuntos de

treinamento e de teste;
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4. A floresta é treinada novamente a partir do conjunto de dados modificado, e sua pre-

cisão é validada, também a partir de dados alterados. Tão maior será a importância

da caracteŕıstica descritiva considerada quanto maior for a queda da precisão da

floresta treinada;

5. As etapas 3 e 4 são repetidas para cada uma das caracteŕısticas descritivas do

conjunto de dados.

Duas amostras podem ter sua similaridade medida por meio de florestas randômicas:

as amostras a serem comparadas são inseridas em cada uma das árvores da floresta, e

conta-se o número de vezes que as amostras atingem os mesmos nós de cada árvore; a

normalização desse número pelo número de árvores da floresta fornece uma medida de

similaridade entre as amostras.

Uma vez que a Floresta Randômica é um algoritmo composto por classificadores

fracos, é posśıvel obter-se uma medida de confiança para a classificação atribuida a de-

terminada amostra. Isto é, é posśıvel analisar com qual grau de confiança o classificador

atribuiu determinada classificação a uma amostra. Suponha que uma floresta com m

árvores é encarregada de classificar uma amostra A entre C categorias diferentes. Neste

caso, uma posśıvel medida de confiança de A percenter à categoria Ci, Pr(A,Ci) é dada

pela Equação 3.7

Pr(A,Ci) =
nA,Ci

m
(3.7)

Na equação acima, nA,Ci
representa o número de votos que a amostra A recebeu para

pertencer à classe Ci. Note que a métrica Pr(A,Ci) é modulada pelo número de árvores

na floresta.

Medidas de confiança como a acima introduzida são mais ricas em relação à catego-

rização de sáıda crua fornecida pela floresta: ao mesmo tempo em que essa medida de

confiança permite recuperar qual a classe mais votada pela floresta, ainda possibilita a

análise da qualidade de discriminação alcançada pelo classificador para a amostra con-

siderada. Assim, neste trabalho, a sáıda capturada a partir do classificador instantâneo

de emoções é a medida de confiança para dada amostra para cada uma das categorias

emocionais consideradas: felicidade, tristeza, raiva, medo e neutralidade.

Os testes realizados com esse classificador são apresentados na Seção 4.2.
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3.3 Superf́ıcies Emocionais Dinâmicas

A sáıda do classificador de emoções instantâneas, após ser filtrada (vide Anexo B

para a dinâmica do filtro de Kalman utilizado), é alimentada na Superf́ıcie Emocional

Dinâmica, que compõe o quinto estágio do modelo proposto, conforme ilustrado na Figura

1. Esse estágio, conjuntamente com o estágio de filtragem, tem o objetivo de introduzir

inércia e noção de continuidade ao sinal de sáıda do modelo, de forma a torná-lo menos

senśıvel a rúıdos de entrada (isto é, a rúıdos provindos da sáıda do classificador de emoções

instantâneas) e a rúıdos naturais da face, como os causados pela fala.

O conceito de SED foi introduzido por Gonçalves et al. em [7]. O formato geométrico

de uma SED busca descrever a dinâmica das transições de estados emocionais humanos.

Sobre uma SED podem circular uma ou mais PEs (Part́ıculas Emocionais); essas

part́ıculas são a representação indireta do estado emocional dos indiv́ıduos analisados

pelo modelo em determinado instante de tempo. O estado emocional inferido para o

indiv́ıduo representado por essa part́ıcula varia de acordo com a localização que a mesma

ocupa em determinado momento.

Inicialmente, todas as PEs encontram-se estacionárias sobre a SED. Essas part́ıculas

são movimentadas através do tempo por meio de AEs (Atratores Emocionais), que atraem

cada uma das part́ıculas em suas respectivas direções. Deve haver ao menos um AE para

cada um dos estados emocionais não-neutros considerados, e tão maior será a potência de

atração de um AE quanto maior for o grau de confiança fornecido pelo classificador de

emoções instantâneas para a respectiva emoção do atrator. Assim, considere um classifica-

dor de emoções instantâneas que diferencia expressões faciais de cinco estados emocionais:

felicidade, tristeza, raiva, medo e neutralidade; considere ainda que, para dada imagem

de entrada, esse classificador forneça uma sáıda da forma [Prf , P rt, P rr, P rm, P rn] =

[70%, 0%, 0%, 0%, 30%], na qual Prf , P rt, P rr, P rmePrn representam os graus de con-

fiança para expressões faciais de felicidade, tristeza, raiva, medo e neutralidade, respec-

tivamente. Suponha ainda que essa sáıda seja alimentada em uma SED com cinco AEs,

um para cada um dos estados emocionais citados; nesse caso, o AE da felicidade funci-

onaria a 70% de sua potência máxima, o AE da neutralidade funcionaria a 30% de sua

potência máxima e os demais AEs permaneceriam desligados, isto é, não exerceriam in-

fluência sobre o movimento da PE que circula sobre a SED. Como resultado da interação

do conjunto de AEs com a EP, esta seria atraida em direção do AE da felicidade.

A geometria da SED adotada por Gonçalves em [7] foi a de um parabolóide da forma
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γ(x, y) = a1x
2 + a2y

2 (3.8)

com a1 = a2 = 0, 6. Sobre esta foram posicionados quatro AEs, um para cada

uma das emoções não-neutras consideradas em seu modelo: felicidade, tristeza, raiva e

medo, que foram posicionados nos pontos [xf , yf , zf ] = [∞,∞, 0], [xr, yr, zr] = [−∞,∞, 0],

[xt, yt, zt] = [−∞,−∞, 0] e [xm, ym, zm] = [∞,−∞, 0], respectivamente. Ainda, esse pa-

rabolóide foi segmentado em quatro áreas iguais, uma para cada emoção não-neutra con-

siderada.

Note que o modelo de Gonçalves não possui um AE correspondente à neutralidade.

Nesse modelo, as PEs são influenciadas pelos quatro AEs anteriormente citados e por uma

aceleração que atrai as mesmas para o ponto de menor cota (isto é, de menor coordenada

z) da SED. Uma vez que essa aceleração tem o intuito de descrever a dinâmica de des-

vanecimento de um estado emocional, a mesma será referenciada neste texto pelo termo

”aceleração do estado neutro”.

Resultados obtidos por Gonçalves sugerem que, ainda que esse modelo tenha al-

cançado êxito em detectar o estado emocional predominante em um conjunto de v́ıdeos de

teste [7], o mesmo não foi capaz de descrever adequadamente a dinâmica das transições

emocionais entre estados emocionais não neutros: notou-se que a aceleração do estado

neutro fazia com que as PEs transacionassem bruscamente entre áreas representativas de

estados emocionais distintos da SED [8]. Ainda, vez que a SED não possúıa o estado

neutro como uma das sáıdas posśıveis do modelo, a mesma não era capaz de representar

adequadamente a dinâmica do desvanecimento emocional na face humana.

Buscando-se lidar com os problemas introduzidos pela aceleração do estado neutro

e pela ausência de um mecanismo capaz de representar adequadamente a dinâmica de

desvanecimento emocional, SEDs planares com cinco AEs e sem inclinações são propostas

neste trabalho.

As superf́ıcies planares criadas são apresentadas em maiores detalhes nas seções que

seguem.

3.3.1 Plano Emocional Retangular

A Figura 6 ilustra a SED planar retangular criada neste trabalho.

Na Figura 6, PAEf , PAEt, PAEr, PAEm e PAEn representam as localizações dos
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Figura 6: Representação da SED planar retangular proposta neste trabalho.

AEs da felicidade, da tristeza, da raiva, do medo e do estado neutro, respectivamente; lx

e ly representam nessa ordem as dimensões horizontal e vertical de cada uma das áreas

emocionais não-neutras; lnx e lny representam nessa ordem as dimensões horizontal e

vertical da área neutra no plano. Note que cada atrator age de modo a atrair a PE no

sentido de sua respectiva área emocional na superf́ıcie.

A SED planar proposta neste trabalho não possui inclinações, de forma que todos os

pontos dessa superf́ıcie, bem como todas as posições posśıveis de serem ocupadas pelas

PEs possuem cota nula. Dessa forma, na formulação das equações que regem a dinâmica

dessa superf́ıcie, pontos bidimensionais serão considerados, e a terceira dimensão dos

mesmos deve ser assumida como nula.

f(PE) =



Felicidade, se PPEx > lnx e PPEy > lny

Tristeza, se PPEx < −lnx e PPEy < −lny

Raiva, se PPEx < −lnx e PPEy > lny

Medo, se PPEx > lnx e PPEy < −lny

Neutralidade, caso contrário

(3.9)

Conforme explicado anteriormente, as part́ıculas serão atráıdas pelos atratores com
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intensidade proporcional à medida de confiança filtrada para cada um dos estados emo-

cionais tratados pela SED. A velocidade Va(t) de atração imposta por um AE sobre uma

PE que viaja sobre o plano é descrita, em um instante t, pela Equação 3.10.

Va(t) = KvPrE(t) (3.10)

Na Equação 3.10, PrE(t) é o ńıvel de confiança fornecido pelo classificador de emoções

instantâneas, após filtragem, para um estado emocional E num instante t e Kv é uma

constante, igual para todos os estados emocionais considerados pelo modelo.

O parâmetro Kv é responsável por modularizar a velocidade impressa pelos atratores

sobre as EPs. O valor deste parâmetro não é conhecido a priori e, neste trabalho, é

escolhido por meio de um processo de otimização, detalhado na Seção 4.3.

As equações cinemáticas de posição e velocidade das PEs que viajam sobre o plano

seguem descritas nas Equações 3.11 e 3.12, respectivamente.

PPE(t) = PPE(t− 1) + VPE(t) (3.11)

VPE(t) =


VaNeutralidade(t), se max(PrE(t)) = PrNeutralidade(t)

∑
E=e

VaE(t), caso contrário

(3.12)

Na Equação 3.12, e é um conjunto de estados emocionais que contem todos os estados

emocionais não-neutros considerados pelo modelo.

A posição PPE(t) de uma PE num instante t é dada pela sua posição em um instante

anterior, t− 1, somada de sua velocidade VPE(t) nesse instante.

A velocidade VPE(t) de uma PE num instante t é dada pela composição das velocidades

VaE(t) de atração dos AEs do plano emocional. Para o cálculo da velocidade de uma PE,

dois casos posśıveis devem ser considerados.

No primeiro caso, a maior medida de confiança para um quadro do v́ıdeo é a medida

de confiança do estado neutro (isto é, max(PrE(t)) = PrNeutralidade(t)), onde max é uma

função que retorna o maior valor de um conjunto de valores); nessa situação, o AE do

estado neutro será ativado e todos os AEs não-neutros serão desativados, isto é, terão suas

influências sobre as PEs anuladas naquele instante, e apenas o atrator do estado neutro
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exercerá influência sobre as velocidades das PEs.

No segundo caso, a maior medida de confiança para um quadro do v́ıdeo não é a

medida de confiança do estado neutro; nessa situação, o AE do estado neutro será desa-

tivado e todos os AEs não-neutros serão ativados, e passarão a exercer influência sobre

as velocidades das PEs que viajam sobre o plano, competindo entre si para atrair essas

part́ıculas em seus respectivos sentidos. As velocidades das part́ıculas serão, assim, dadas

pela soma vetorial das velocidades de atração impressas pelos atratores não-neutros.

Perceba que, uma vez que os atratores não-neutros competem mutuamente pelas PEs,

suas posições relativas sobre o plano tem influência no comportamente do modelo. Os

estados emocionais da felicidade e da tristeza e da raiva e do medo são considerados como

opostos no modelo. Assim, o AE da felicidade tem distância de separação maior em

relação ao AE da tristeza do que em relação aos AEs da raiva e do medo. Uma relação

similar pode ser feita a entre os AEs da raiva e do medo. Em termos de operação do

sistema, o distanciamento entre os atratores afeta o tempo necessário para que o estado

emocional inferido pelo modelo transicione entre os estados emocionais representados por

cada um dos atratores.

Uma vez que o modelo desenvolvido neste trabalho visa descrever as etapas de aflora-

mento, ápice e desvanecimento da expressão facial, é importante que as dinâmicas dessas

três etapas encontrem-se representadas nos dados de treinamento. Além do comporta-

mento neutralidade → expressão emocional → neutralidade, há ainda comportamentos

do tipo variável → expressão emocional → variável [1], onde variável representa um

estado diferente de neutralidade; contudo, apenas o primeiro comportamento é tratado

neste trabalho.

Finalmente, note que a velocidade de uma part́ıcula em dado instante de tempo não

depende diretamente de sua velocidade num instante de tempo anterior. Contudo, há

uma dependência entre a medida de confiança fornecida para uma emoção e a medida

de confiança dessa mesma emoção em um instante anterior, introduzida pelo filtro de

Kalman, de modo que o modelo assimila uma noção de inércia ao descrever o movimento

das PEs.

A suavização do rúıdo de entrada introduzida pelo filtro de Kalman, conjuntamente

com a inércia intŕınsica introduzida pelo modelo de superf́ıcies emocionais, tem como

principal objetivo a minimização da interferência dos rúıdos de sáıda do classificador de

emoções instantâneas sobre a inferência final do modelo. Os rúıdos a serem filtrados

são variações bruscas na sáıda do classificador de emoções instantâneas, e podem ser
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originados pelo treinamento insuficiente do classificador ou por rúıdos naturais da face,

como os causados pela fala.

3.3.2 Plano Emocional Pentagonal

O plano emocional pentagonal proposto é ilustrado na Figura 7. Note que o plano é

delimitado por cinco AEs dispostos de forma a formar um pentágono regular, e que o AE

relativo à emoção neutra não está posicionado na origem do plano.

Figura 7: Representação da SED planar pentagonal proposta neste trabalho.

Neste trabalho, o raio R que define o posicionamento dos EAs foi escolhido como 10.

Note que este plano descarta a necessidade de parâmetros extras para a delimitação da

área relativa à emoção neutra.

As equações que definem a dinâmica deste plano são as mesmas apresentadas para

o plano emocional planar retangular, com excessão da delimitação das áreas emocionais.

Tal delimitação é dada, para o plano pentagonal, pela Equação 3.13

f(PE) =



Felicidade, se PPEy < m1PPEx e PPEy > m2PPEx

Tristeza, se PPEy < m1PPEx e PPEy > m2PPEx

Raiva, se PPEy > m4PPEx e PPEy < m5PPEx

Medo, se PPEy > m3PPEx e PPEy < m2PPEx

Neutralidade, caso contrário

(3.13)
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Na Equação 3.13, m1, m2, m3, m4 e m5 são dados por: m1 = cos(54°)/sen(54°),

m2 = −sen(18°)/cos(18°), m3 = 0, m4 = sen(18°)/cos(18°) e m5 = −sen(54°)/cos(54°).
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4 EXPERIMENTOS

4.1 Bancos de Dados

O classificador de emoções instantâneas descrito na Seção 3.2 deve ser treinado a

partir de bancos de dados que contenham exemplos de cada um dos conceitos que devem

ser assimilados pelo modelo. Dessa forma, é importante que os bancos de dados adotados

possuam imagens de faces humanas que expressem os estados emocionais de felicidade,

tristeza, raiva e medo, além de faces sem expressões emocionais, que correspondem ao

conceito de neutralidade.

Algumas das caracteŕısticas dos bancos de dados podem influenciar no treinamento

do classificador de emoções instantâneas e afetar diretamente seu desempenho.

Uma vez que os atributos utilizados para descrever uma expressão emocional são

de natureza geométrica, os formatos dos rostos detectados, ou, mais precisamente, as

distâncias relativas entre os nós obtidos pelo algoritmo de detecção e rastreamento faciais,

afetam diretamente os valores dos atributos que descrevem cada estado emocional. Assim,

pode-se esperar, por exemplo, que um rosto humano mais afinado e um rosto humano mais

robusto apresentem um conjunto de atributos descritivos com valores consideravelmente

diferentes para uma mesma expressão emocional. Dessa forma, é interessante que os

bancos adotados abranjam imagens de rostos com geometrias diversas, de maneira que o

classificador tenha a possibilidade de assimilar os intervalos caracteŕısticos dos valores dos

atributos descritivos que correspondem a cada uma das expressões consideradas. Alguns

fatores que influenciam o formato do rosto humano são idade, etnia e gênero.

A angulação do rosto em relação à câmera no momento da captura das imagens dos

bancos de dados também exerce influência sobre o desempenho do modelo treinado. De-

vido à natureza geométrica dos atributos descritivos escolhidos para o mesmo, o valor de

cada um destes atributos pode variar conforme a angulação do rosto humano. Considere a

Figura 8, por exemplo, na qual o rosto de uma mesma pessoa, expressando neutralidade,

é capturado em duas orientações distintas. Note que as distâncias existentes entre as ex-
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tremidades dos olhos do rosto analisado variam consideravelmente entre as duas imagens,

ainda que a emoção capturada tenha permanecido a mesma.

Figura 8: Variação de medidas relativas de distância de pontos de interesse do rosto.

Uma vez que o modelo de detecção e rastreamento fornece os ângulos de inclinação

da máscara tridimensional ajustada sobre o rosto detectado, é posśıvel tratar, até certo

ńıvel, desvios em relação à orientação frontal da face. A Figura 9 ilustra um exemplo no

qual uma face humana aparece rotacionada a partir de um eixo ortogonal ao plano da

imagem, mas a máscara constrúıda mantém-se na orientação original.

Figura 9: Orientação original da máscara é mantida para uma rotação da face a partir de
um eixo ortogonal ao plano da imagem.

Ainda que um tratamento seja feito a partir das inclinações das faces nas imagens, este
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trabalho assume que todos as faces humanas a serem submetidas ao modelo apresentam

orientação frontal nas imagens.

Ainda, fatores diversos como condições de iluminação desfavoráveis ou oclusão parcial

da face podem dificultar a etapa de detecção e rastreamento do rosto, inviabilizando assim

a extração de informações descritivas do mesmo e, por consequência, a inferência do estado

emocional expresso.

A forma como a expressão emocional é realizada também influencia o classificador.

Emoções atuadas diferem de emoções espontâneas tanto em aparência quanto em tempo;

assim, classificadores que visam reconhecer expressões faciais instantâneas são benefi-

ciados com dados de treinamento que contenham expressões faciais naturais. Contudo,

bancos de dados com expressões naturais são mais escassos e encontram dificuldades éticas

para serem montados, vez que emoções de valência negativa como raiva, medo e tristeza

causariam desconforto aos sujeitos a elas submetidos.

Finalmente, uma vez que o modelo desenvolvido tem o intuito de filtrar rúıdos naturais

como os causados pela fala, é necessário que o conjunto de imagens de treinamento desse

modelo apresente esse tipo de rúıdo; isto é, é importante que no conjunto de treinamento

do classificador haja imagens de pessoas que expressem cada um dos conceitos emocionais

estudados ao mesmo tempo em que pronunciem algo por meio da fala.

Considerando-se os pontos acima levantados, três bancos de dados foram escolhidos

para compor o conjunto de dados adotado neste trabalho: o banco CK+ [37], o banco

MMI Database [1] e o banco SAVEE Database [51]. Esses bancos são introduzidos a

seguir, e as justificativas que levaram a suas adoções são fornecidas.

4.1.1 Cohn Kanade Plus

O banco de dados CK+ contém 593 sequências de imagens nas quais as seis emoções

básicas de Ekman, além da emoção de desprezo, tem suas expressões faciais atuadas. A

fim de garantir a qualidade das amostras do banco, os autores responsáveis pelo mesmo

realizaram uma análise dessas afim de decidir quais amostras compunham representações

aceitáveis das expressões faciais alvo. Os ńıveis de ativação das UAs de cada amostra e

o julgamento humano foram os critérios utilizados para selecionar quais amostras seriam

aprovadas neste processo de controle de qualidade. Como resultado, apenas 327 das 593

amostras originais foram selecionadas para utilização.

As sequências de imagens desse banco ilustram as etapas de afloramento e de ápice
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da expressões emocionais. Assim, cada sequência é iniciada por uma imagem de uma

face em estado neutro, que progride para uma expressão facial do ápice da emoção alvo

considerada na sequência. Importante notar que a etapa de desvanecimento da expressão

emocional não é representada neste banco de dados.

O banco CK+ não contém apenas imagens de faces frontais, mas também com an-

gulações de -30° e +30° em relação ao plano da imagem. Contudo, conforme destacado

anteriormente, este trabalho assume que as faces a terem suas expressões emocionais re-

conhecidas devem ter orientação frontal em relação ao plano da imagem, de forma que

sequências com angulações não nulas foram desconsideradas para o treinamento do clas-

sificador.

Nem todas as imagens de cada sequência foram utilizadas para treinar o modelo: o pri-

meiro quadro de cada sequência considerada foi adotado como uma amostra da expressão

facial neutra, enquanto que o último quadro de cada sequência considerada foi adotado

como uma amostra da expressão facial da emoção alvo atuada. O número de amostras

por categoria foi selecionado considerando-se a quantidade de amostras dispońıvel para a

expressão facial mais escassa, de forma que as quantidades de amostras dispońıveis para

cada categoria emocional sejam semelhantes e não haja predominância de assimilação de

um conceito sobre os demais.

É cab́ıvel a expectativa de que este banco de dados contribua com certa variabilidade

de formatos de rostos, já que contempla sequências de imagens gravadas por um total de

210 adultos, com idades entre 18 e 50 anos e de diferentes gêneros, sendo 69% mulheres e

31% homens. Ainda, esses adultos possuem diferentes etnias, sendo 81% euro-americanos,

13% afro-americanos e 6% de outros grupos diversos.

Esse banco de dados não contém, contudo, sequências de imagens de pessoas repre-

sentando expressões faciais emocionais ao mesmo tempo em que falam. Assim, esse não

é capaz de introduzir ao classificador a variável do rúıdo facial da fala, de modo que essa

necessidade deve ser suprida por outro banco de dados.

4.1.2 MMI Facial Expression Database

O banco de dados MMI Facial Expression Database contém mais de 2900 v́ıdeos

e imagens de 75 atores. Apenas parte dos v́ıdeos dispońıveis foi utilizada para o trei-

namento do modelo instantâneo. Os v́ıdeos selecionados mostram atores representando

ciclos completos de expressões faciais emocionais, de forma que, em cada ciclo, os três
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estágios da expressão facial estão representados: afloramento, ápice e desvanecimento.

Todos os v́ıdeos são iniciados com uma expressão facial neutra, que progride para o de-

senvolvimento completo de determinada emoção alvo, e então regride para o estado de

neutralidade. Contudo, uma vez que não há anotação de quais quadros definem o fim de

um estágio e o ińıcio do próximo, e considerando-se que a única anotação emocional de

cada v́ıdeo é a anotação da emoção alvo do mesmo, é necessário que se realize uma etapa

prévia de anotação em ńıvel de quadro das emoções nos v́ıdeos.

Cada um dos 74 v́ıdeos selecionados para o treinamento do classificador de emoções

instantâneas foram anotados da seguinte maneira: o autor deste trabalho assistiu a cada

um dos v́ıdeos e marcou, para cada um deles, quatro quadros de interesse. O primeiro

quadro (doravante referenciado por q1) representa o momento no qual ocorre o ińıcio

da etapa de afloramento emocional; o segundo quadro (doravante referenciado por q2)

representa o momento no qual ocorre o fim da etapa de afloramento emocional e o ińıcio

da etapa de ápice emocional; o terceiro quadro (doravante referenciado por q3) representa

o momento no qual ocorre o fim do ápice emocional e o ińıcio do estágio de desvanecimento

emocional; finalmente, o quarto quadro (doravante referenciado por q4) representa o fim

do estágio de desvanecimento emocional.

Uma vez que os quadros de interesse de cada v́ıdeo tenham sido adquiridos, a anotação

emocional em ńıvel de quadro é realizada da seguinte maneira: quadros anteriores a q1 e

posteriores a q4, inclusive, foram classificados como amostras de expressões faciais neutras;

quadros entre os quadros q2 e q3, inclusive, foram classificados como amostras da emoção

alvo expressa no v́ıdeo; finalmente, quadros entre q1 e q2 e entre q3 e q4 foram classificados

parcialmente como amostras de expressões faciais neutras e parcialmente como amostras

de expressões faciais da emoção alvo expressa no v́ıdeo, na proporção de um para um.

Nem todos os quadros anotados conforme a rotina acima apresentada foram utilizados

para o treinamento do modelo instantâneo. O primeiro e o último quadro de cada v́ıdeo

foram escolhidos como amostras de expressões faciais neutras e foram utilizados para o

treinamento do classificador de emoções instantâneas. Ainda, janelas de largura n =

10quadros foram criadas e centralizadas no quadro central da região de ápice emocional

de cada v́ıdeo (isto é, no quadro central da região do v́ıdeo definida por q2 e q3), e todos

os quadros contidos nessas janelas foram adotados como amostras de expressões faciais

da emoção alvo do v́ıdeo para o treinamento do classificador. Tomou-se cuidado para que

essas janelas nunca excedessem a região de ápice de cada v́ıdeo, isto é, cuidou-se para

que essas janelas nunca começassem em quadros anteriores ao q2 e nunca terminassem em

quadros posteriores a q3, tendo-se recortado as janelas quando necessário. A largura das
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janelas foi selecionada empiricamente de forma a obter-se quantidades de amostras por

categoria aproximadamente iguais, de forma que não haja predominância da assimilação

de um conceito sobre os demais durante o treinamento do classificador.

Apenas v́ıdeos que apresentam faces com orientação frontal ao plano da imagem foram

utilizados.

De forma similar ao banco CK+, este banco de dados não contém amostras de ex-

pressões faciais perturbadas por rúıdos naturais como os causados pela fala.

4.1.3 SAVEE Database

O banco SAVEE Database é um banco de dados que nasceu de uma investigação feita

sobre a classificação audio-visual de emoções. Este banco contempla amostras obtidas

a partir de apenas quatro pessoas, todos homens, nativos da Inglaterra e estudantes e

pesquisadores pela Universidade de Surrey.

As seis emoções básicas de Ekman são contempladas no banco, além do estado de

neutralidade, havendo um total de 120 v́ıdeos por indiv́ıduo.

Os v́ıdeos foram capturados com as faces representadas em orientação frontal ao plano

da imagem. Ainda, as faces foram marcadas de forma a se localizar com maior facilidade

pontos de interesse das mesmas. Ainda que essas marcações alterem a textura das faces

nas imagens, o que pode prejudicar a detecção das faces por meio do modelo de detecção

e rastreamento faciais utilizado nesse trabalho, testes realizados sugerem que o modelo

foi capaz de detectar as faces nas imagens do banco.

Por ser um banco de dados audio-visual, as amostras deste banco acompanham in-

formação auditiva juntamente à visual. Ainda que a informação auditiva não seja aprovei-

tada nesse trabalho, o rúıdo natural provocado pela fala está presente nas amostras desse

banco, tornando-o útil para o treinamento do classificador. Assim, ainda que o banco

SAVEE Database não contribua com ampla variabilidade de formatos faciais, é útil ao

passo que pode auxiliar o classificador de emoções instantâneas a tornar-se mais robusto

aos rúıdos da fala.

Esse banco não é anotado em ńıvel de quadro; assim, é necessário que os quadros

sejam anotados para que amostras para treinamento possam ser selecionadas. Contudo,

diferentemente do banco MMI Facial Expression Database, os estágios emocionais não

estão bem definidos neste banco de dados: enquanto alguns v́ıdeos são iniciados por

faces de expressão neutra que se desenvolvem em expressões emocionais, outros v́ıdeos
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são iniciados por faces com expressões emocionais já desenvolvidas; assim, visando evitar

que amostras de expressões faciais neutras sejam anotadas como amostras de expressões

faciais emocionais, apenas a porção central de cada v́ıdeo foi considerada. Cada v́ıdeo foi

sorteado com uma chance de 30% de ser escolhido para compor os dados de treinamento,

e os quadros da porção central de cada v́ıdeo adotado para treinamento foram sorteados

com uma chance de 20% de serem escolhidos para compor os dados de treinamento.

Assim, cerca de 6% da quantidade total de quadros foram adotados como amostras para

treinamento do classificador instantâneo.

Por meio dos procedimentos acima descritos, um total de 2.838 amostras foram sele-

cionadas para o treinamento do classificador de emoções instantâneas.

4.2 Treinamento do Modelo Instantâneo

Esta seção trata dos testes realizados sobre o classificador de emoções instantâneas e

sobre o conjunto de atributos descritivos adotado, bem como analisa os resultados obtidos

a partir dos mesmos.

Conforme explicado na Seção 3.2, o classificador instantâneo utilizado neste trabalho é

um algoritmo de aprendizagem do tipo Floresta Randômica. Este classificador foi treinado

sobre o conjunto de amostras levantadas a partir dos bancos de dados tratados na Seção

4.1.

A Floresta Randômica possui alguns parâmetros configuráveis que influenciam em seu

treinamento e, por conseguinte, em sua capacidade de classificação. Os parâmetros que

se aplicam ao problema tratado neste trabalho são listados a seguir.

O parâmetro de profundidade máxima da árvore, conforme sugere o nome, define

qual a quantidade máxima de camadas que as árvores podem possuir. Valores crescentes

deste parâmetro gerarão um classificador mais bem ajustado aos dados; contudo, há de se

lembrar que o ajuste excessivo aos dados de treinamento pode causar sobreajuste, gerando

um classificador com baixa capacidade de generalização.

O parâmetro de número mı́nimo de amostras determina o número mı́nimo de amostras

abrigadas sob uma folha da árvore para que essa folha seja dividida em novas folhas.

Quanto menor essa quantidade, mais complexa será a estrutura da árvore e melhor será

a capacidade da mesma de se ajustar aos dados de treinamento e, por conseguinte, maior

será a chance de ocorrer sobreajuste. Documentações [50] indicam que a escolha de valor
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equivalente a 1% da quantidade total de dados no conjunto de treinamento para esse

parâmetro é aceitável.

O parâmetro de peso de categorias determina qual o peso das posśıveis categorias

de sáıda sobre a qualidade do classificador. Categorias com pesos maiores exercem maior

influência sobre a medida de qualidade do classificador. Neste trabalho, pesos iguais foram

adotados para todas as categorias de classificação.

O parâmetro de variáveis nativas indica quantos atributos descritivos deverão ser sor-

teados para cada nó da árvore para que a mesma realize a repartição dos dados inseridos.

O valor padrão de
√
N , onde N é o comprimento do vetor de atributos descritivos, foi

utilizado.

O parâmetro de quantidade de árvores máxima determina a quantidade máxima de

classificadores fracos no algoritmo de Floresta Randômica. Geralmente, quanto maior

o valor desse parâmetro, maior a precisão da árvore, mas maior as chances de se ober-

var sobreajuste aos dados de treinamento. Ainda, a quantidade de classificadores fracos

aumenta linearmente o tempo de predição do classificador.

O critério de precisão da floresta determina um valor aceitável para a precisão do

classificador sobre os conjuntos OOB de suas árvores. O modo através do qual uma

árvore randômica tem sua precisão estimada a partir dos conjuntos OOB de suas árvores

é apresentado na Seção 3.2. Adotou-se uma precisão alvo de 90%.

Finalmente, o critério de parada do classificador determina as condições que, uma

vez atingidas, causarão a parada do processo de treinamento do mesmo. Os critérios de

parada selecionados para o classificador foram:

1. Número de iterações, pelo qual o processo de treinamento é interrompido quando é

atingido o número máximo de quantidade de árvores na floresta;

2. Precisão da floresta, pelo qual o processo de treinamento é interrompido quando é

atingida a precisão desejada para a floresta (essa é a precisão medida a partir dos

conjuntos OOB dos classificadores fracos).

Testes foram feitos variando-se alguns dos parâmetros apresentados e as precisões

obtidas sobre os conjuntos OOB para cada conjunto de parâmetros são mostradas na

Tabela 4.

Nota-se que diferentes conjuntos de parâmetros foram suficientes para se obter pre-

cisões semelhantes. Do conjunto de testes feitos, deve-se realizar a escolha de um conjunto



71

de parâmetros, ou de um classificador, vencedor. A escolha do classificador vencedor leva

em consideração os seguintes critérios:

1. Precisão alcançada, sendo que classificadores com precisão maior são preferidos sobre

classificadores com precisão menor;

2. Capacidade de generalização, sendo que classificadores com estruturas mais simples

e menos restritivas são preferidos sobre classificadores com estruturas complexas e

com maior ajuste aos dados de treinamento.

Tabela 4: Classificadores de emoções instantâneas treinados

Nome Prof. Max. Qtd. Min. Split Num. Max. Arv. Precisão

C1 4 1 50 69%

C2 4 1 100 69%

C3 4 1 300 67%

C4 4 10 50 70%

C5 4 10 100 70%

C6 4 10 300 69%

C7 4 50 50 68%

C8 4 50 100 66%

C9 4 50 300 71%

C10 7 1 50 82%

C11 7 1 100 82%

C12 7 1 300 82%

C13 7 10 50 82%

C14 7 10 100 82%

C15 7 10 300 82%

C16 7 50 50 80%

C17 7 50 100 81%

C18 7 50 300 81%

C19 10 1 50 89%

C20 10 1 100 88%

C21 10 1 300 91%

C22 10 10 50 88%

C23 10 10 100 91%
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C24 10 10 300 91%

C25 10 50 50 85%

C26 10 50 100 86%

C27 10 50 300 85%

Nota-se que as melhores precisões foram conseguidas para uma profundidade máxima

de 10 ńıveis para as árvores da Floresta Randômica. De todos os classificadores, C21,

C23 e C24 alcançaram as melhores medidas de precisão, atingindo valores de 91%.

Enquanto o classificador C21 possui parâmetros de quantidade mı́nima de amostras

para repartição dos nós e de profundidade máxima das árvores iguais a 1 e 300, respec-

tivamente, o classificador C23 apresenta valores de 10 e 100 para esses parâmetros e o

classificador C24 apresenta valores de 10 e 300 para os mesmos parâmetros, nessa ordem.

Isso significa que o classificador C23 alcançou, para o conjunto de dados, uma precisão

semelhante às alcançadas por C21 e por C24, mas o fez por meio de uma estrutura de

classificadores fracos menos restritiva e possivelmente com menor ajuste aos dados de trei-

namento. Assim, o classificador de emoções instantâneas adotado para o desenvolvimento

do modelo neste trabalho foi o classificador C23, já que o mesmo apresenta desempenho

semelhante aos de C21 e de C24, mas com maior potencial para generalização dos concei-

tos, e com uma estrutura mais simples e, portanto, capaz de produzir classificações com

maior velocidade.

Uma vez que o classificador instantâneo tenha sido selecionado, foi realizada uma

análise da relevância de cada atributo descritivo. Isto é, foi realizada uma análise do

poder relativo de descrição de cada caracteŕıstica descritiva contida no conjunto de 24

caracteŕısticas descritivas introduzido na Seção 3.1. O método utilizado para se medir tal

poder descritivo é o mesmo introduzido na Seção 3.2. A Figura 10 mostra as medidas

relativas (em %) de relevância dos atributos em forma de um gráfico de barras.

Nota-se que todas as medidas relativas possuem importância relativa razoavelmente

semelhante, variando entre 3% e 8%, aproximadamente. Ainda, percebe-se que os atri-

butos descritivos originais, propostos neste trabalho (F4 a F16) possuem algumas das

maiores medidas de relevância para o conjunto de atributos selecionados.

Os atributos F9 e F10 alcançaram as maiores medidas relativas de relevância, indi-

cando que a distância linear entre os marcos internos das sobrancelhas e dos olhos possuem
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Figura 10: Medidas de relevância relativa dos atributos descritivos.

grande poder descritivo na tarefa de classificação.

Percebe-se que os atributos do tipo excentricidade alcançaram as menores medidas

de relevância relativa, o que pode indicar que os mesmos não são de grande relevância

para a tarefa de classificação, ou que outros atributos conseguem descrever melhor as

microexpressões que buscou-se descrever por meio dos atributos de excentricidade.

O tempo gasto entre detecção e rastreamento das faces e classificação da emoção pelo

classificador instantâneo foi, em média, de 93 ms, com desvio padrão de 8 ms, para os

quadros utilizados no treinamento.

4.3 Otimização do Modelo Dinâmico

Uma vez que o modelo instantâneo tenha sido treinado, suas sáıdas são utilizadas para

alimentar o modelo dinâmico. Contudo, alguns dos parâmetros desse modelo não têm seus

valores determinados e devem ser obtidos por meio de um algoritmo de otimização. Esses

parâmetros são os seguintes:

1. Kv, responsável por modularizar a velocidade de atração impressa pelos AEs sobre

as PEs;

2. w, a matriz de covariância do rúıdo dos sinais de ńıvel de confiança para cada estado

emocional;

3. v, a matriz de covariância do rúıdo observado dos sinais de ńıvel de confiança para

cada estado emocional.
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O processo de otimização utilizado para a obtenção dos parâmetros citados acima

baseia-se no algoritmo de têmpera simulada.

A lógica de funcionamento do algoritmo de otimização desenvolvido é apresentada

abaixo.

// Inicialização:
T0 = 200°C;
Tambiente = 20°C;
Tatual = T0;
paramatual = randomizeParameters();
paramúltimoaceito = paramatual;
paramsolução = paramatual;
E0 = +∞;
Eatual = E0;
Eúltimoaceito = E0;
Esolução = E0;
pd = 0.99995;
// Iterações:
while (Tatual > Tambiente) do

Eatual = calcularEnergia(paramatual, banco);
if (Eatual < Eúltimoaceito) then

Praceitação = 1;
else

Praceitação = e(Eúltimoaceito−Eatual)/Tatual ;
end
if (Rnd(0, 1) > Praceitação) then

paramúltimoaceito = paramatual;
Eúltimoaceito = Eatual;
if (Eúltimoaceito > Esolução) then

paramsolução = paramúltimoaceito;
Esolução = Eúltimoaceito;

else
paramatual = paramúltimoaceito;

end

end
Tatual = Tatual × pd;
paramatual = alterarParametros(Tatual);

end
Algorithm 1: Pseudo-código do otimizador

No pseudo-código acima, T0, Tambiente e Tatual são, nessa ordem, as temperaturas

inicial, do ambiente e atual do processo de otimização; patual, púltimoaceito e psolução são,

nessa ordem, os parâmetros de otimização da iteração atual, da última solução aceita e

da solução final do processo de otimização; E0, Eatual, Eúltimoaceito e Esolução são, nessa

ordem, as energias inicial, da iteração atual, da última solução aceita e da solução final
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do processo de otimização; finalmente, pd é o fator de decaimento da temperatura e

Praceitação é a probabilidade de aceitação dos parâmetros da iteração atual pelo processo

de otimização.

Na etapa de inicialização, valores são escolhidos para a temperatura inicial, para a tem-

peratura do ambiente e para o fator de decaimento da temperatura; esse três parâmetros

determinarão a quantidade de iterações do processo. Ainda, a temperatura atual, es-

colhida inicialmente com o mesmo valor da temperatura inicial determina quanto, em

módulo, o valor de um parâmetro de otimização pode variar na iteração e influencia na

probabilidade de aceitação de soluções que causem aumento da energia do sistema. Ainda,

os parâmetros de otimização são sorteados e a energia inicial do processo é assumida como

infinita, de modo que qualquer solução inicial obtida pelo processo será aceita e utilizada

para comparação na iteração que segue.

Após a inicialização dos parâmetros, a lógica de otimização é executada e é repetida

até que a temperatura atual se iguale ou passe a ser inferior à temperatura ambiente,

sendo que ao fim de cada iteração a temperatura corrente é atualizada por meio do fator

de decaimento de temperatura.

O primeiro passo da lógica de otimização consiste no cálculo da energia da solução

atual; para tanto, cada amostra do banco de dados de otimização é submetida ao mo-

delo constrúıdo e a classe inferida por esse para cada quadro é comparada à classe real

do respectivo quadro. A energia de uma iteração é dada pela quantidade de quadros

classificados incorretamente pelo modelo naquela iteração.

Uma vez calculada a energia da iteração, é realizado o cálculo da probabilidade de

aceitação da solução proposta. Caso a solução proposta tenha causado uma diminuição

da energia em relação à última solução aceita, então a solução proposta tem uma proba-

bilidade de aceitação de 100%; caso a solução proposta tenha causado um aumento da

energia em relação à última solução aceita, então a solução proposta é aceita com uma

certa probabilidade entre 0 e 100%. Tão maior será essa probabilidade quanto menor for

o aumento de energia causado pela nova solução proposta e quanto maior for a tempe-

ratura da iteração atual, o que signfica que o algoritmo de otimização é mais arrojado

nas iterações iniciais e torna-se mais conservador conforme as iterações progridem. A

aceitação de soluções que causam aumento da energia do sistema dificulta o travamento

do algoritmo em regiões de mı́nimo local.

Posteriormente, a solução é aceita ou rejeitada de acordo com a probabilidade de

aceitação calculada. Caso seja rejeitada, o algoritmo passa para o próximo estágio da
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lógica de iteração; caso seja aceita, o conjunto de parâmetros de otimização é guardado

como o último conjunto de parâmetros aceito, e a energia da última solução aceita é

atualizada. Note que um conjunto de parâmetros só será aceito como solução final do

processo de otimização se causar uma queda de energia em relação à última solução final

aceita; assim, conjuntos de parâmetros que causem um aumento da energia serão utilizados

como critério comparativo para iterações futuras, mas a solução final será sempre aquela

que gerou a menor medida de energia durante o processo de otimização.

Na etapa final da lógica de otimização, os parâmetros do otimizador são preparados

para a iteração seguinte: a temperatura é decáıda por meio do fator de decaimento de

temperatura e os parâmetros um dos parâmetros de otimização tem seu valor modificado.

Apenas um parâmetro de otimização é atualizado entre iterações, e a lógica para variação

dos parâmetros de otimização é explicada a seguir.

Caso a alteração de um parâmetro tenha provocado uma diminuição de energia em

relação à energia da última solução aceita, esse mesmo parâmetro é escolhido para ser

modificado na próxima iteração, com uma variação no mesmo sentido da que provocou

a queda de energia (isto é, caso uma variação positiva tenha provocado tal queda, o

parâmetro é acrescido de certo valor, e, caso contrário, o parâmetro é decrescido de certo

valor). O módulo de variação de um parâmetro é proporcional à temperatura da iteração

atual, e é dado pela fórmula da Equação 4.1.

paramselecionado = paramselecionado ± p
Tatual
T0

(4.1)

Na Equação 4.1, paramselecionado representa o valor do parâmetro selecionado para ser

modificado na iteração atual e p representa uma porcentagem de modularização. Nesse

trabalho, p foi escolhido empiricamente como 15%. Note que os módulos das variações

dos parâmetros selecionados serão maiores durante as iterações iniciais e que diminuirão

conforme as iterações progridam e a temperatura de referência caia.

Caso a alteração de um parâmetro tenha provocado um aumento de energia em relação

à energia da última solução aceita, então um novo parâmetro é sorteado, sendo que a

probabilidade de cada parâmetro ser sorteado é mesma. Após o sorteio de um novo

parâmetro, o mesmo tem seu valor alterado por meio da fórmula da Equação 4.1.

Cada v́ıdeo considerado dos bancos de dados MMI Facial Database e SAVEE Data-

base foram selecionados com uma probabilidade de 80% de pertencerem ao conjunto de

treinamento do otimizador, sendo que os demais v́ıdeos foram selecionados para compo-
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rem o conjunto de teste do mesmo. Esses dois bancos foram selecionados para o processo

de otimização por conterem duas dinâmicas importantes das expressões emocionais: en-

quanto o banco MMI Facial Database possui ciclos completos de afloramento, ápice e

desvanecimento das expressões, o banco SAVEE Database possui expressões emocionais

afetadas por rúıdos causados pela fala.

4.3.1 Superf́ıcie Planar Retangular

Para a superf́ıcie planar retangular, o processo de otimização foi aplicado para va-

lores de 1 a 5, com incrementos unitários e simultâneos, dos parâmetros lnx e lny, que

determinam as dimensões da área neutra no plano emocional.

O melhor resultado foi alcançado para um valor unitário dos parâmetros lnx e lny. A

Figura 11 apresenta a curva de precisão do modelo através das iterações.

Figura 11: Curva de precisão do modelo no processo de otimização com SED planar
retangular.

Nota-se que durante as iterações iniciais, as variações na precisão do modelo são

maiores, visto que os parâmetros de otimização variam mais e há maior probabilidade de

aceitação de soluções que causem aumento na energia do sistema. As variações na curva

diminuem conforme as iterações progridem, e a precisão do modelo converge para um

valor aproximado de 66%.

O classificador de emoções instantâneas alcança uma precisão de apenas 61% sobre

os dados selecionados para treinamento, o que caracteriza um ganho de 5% de precisão

alcançado pelo modelo dinâmico sobre o modelo instantâneo. Ainda, há de se considerar

que, devido à inércia trazida pela SED planar, as previsões fornecidas para os quadros ini-
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ciais de todos os v́ıdeos é de um estado emocional neutro, já que a PE ocupa, inicialmente,

o centro do plano emocional.

A Tabela 5 apresenta a matriz de confusão do modelo dinâmico, após otimização,

para os v́ıdeos do conjunto de treinamento do otimizador, e a Tabela 6 apresenta a matriz

de confusão do modelo instantâneo para os mesmos dados.

Tabela 5: Matriz de confusão do modelo dinâmico para os dados de treinamento para
SED planar retangular

Neutro Raiva Medo Felicidade Tristeza

Neutro 52% 10% 16% 7% 15%

Raiva 7% 84% 0% 3% 6%

Medo 16% 2% 79% 2% 1%

Felicidade 17% 2% 26% 54% 2%

Tristeza 18% 2% 32% 1% 47%

Tabela 6: Matriz de confusão do modelo instantâneo para os dados de treinamento

Neutro Raiva Medo Felicidade Tristeza

Neutro 72% 7% 11% 4% 6%

Raiva 12% 78% 1% 5% 4%

Medo 31% 1% 67% 2% 1%

Felicidade 29% 0% 24% 46% 1%

Tristeza 25% 1% 28% 3% 42%

A Tabela 5 permite notar que as maiores precisões foram alcançadas para os estados

emocionais da raiva e medo, nessa ordem, com ńıveis de 84% e 79% de acerto; após, os

estados emocionais da felicidade e da neutralidade seguem com 54% e 52%; finalmente, o

estado emocional da tristeza é a categoria para a qual o modelo alcançou menor precisão:

apenas 47%.

Conforme esperado, nota-se que todos os estados emocionais possuem quantidade

considerável de amostras classificadas sob a categoria da neutralidade. Isso se deve, ao

menos em parte, ao fato de o modelo dinâmico categorizar os quadros iniciais de cada

video sob a classe da neutralidade (já que, conforme explicou-se, a PE tem sua posição

inicial na área da neutralidade).

Nota-se também um certo grau de confusão entre as classes medo e felicidade, com

favorecimento da primeira sobre a segunda: perceba que enquanto há 27% de amostras

de felicidade classificadas sob o estado emocional do medo, há apenas 1% de amostras
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de medo classificadas sob o estado emocional da felicidade. Um fenômeno similar pode

ser observado para os estados emocionais do medo e da tristeza: enquanto há 34% de

amostras de tristeza classificadas sob o estado emocional do medo, há aproximadamente

0% de amostras de medo classificadas sob o estado emocional da tristeza. O favorecimento

da classe do medo sobre as classes da felicidade e da tristeza sugere que o modelo não

foi capaz de criar uma distinção clara entre essas classes, e pode ser um dos fatores

que causaram um elevado ńıvel de precisão para a classe do medo, que vem ao custo

de ńıveis de precisão mais reduzidos para as classes da felicidade e da tristeza. Esses

comportamentos são herdados do modelo instantâneo, que também apresenta alto ńıvel

de confusão entre essas classes (vide Tabela 6); assim, o aperfeiçoamento do classificador

de emoções instantâneas pode auxiliar na correção de tais comportamentos falhos.

O modelo parece ter assimilado bem o conceito do estado emocional da raiva, já

que não há grandes quantidades de amostras de raiva classificadas sob outros estados

emocionais ou vice-versa.

Ainda, há quantidades semelhantes de amostras neutras classificadas sob cada um dos

outros estados emocionais, o que pode sugerir que, ainda que o modelo tenha alcançado

uma precisão razoável para essa classe, há casos nos quais a diferenciação do conceito de

neutralidade em relação aos demais estados emocionais não é clara.

Em relação ao classificador instantâneo, o classificador retangular trouxe melhora de

performance para todas as classes, com exceção do estado neutro.

Finalmente, pode-se destacar que o modelo alcançou um ńıvel de precisão conside-

ravelmente superior ao alcançado por um modelo de distribuição uniforme (isto é, dado

que o problema considerado lida com 5 classes, alcançou-se precisão superior a 20% para

todas as classes).

Um estudo semelhante foi feito sobre o conjunto de teste do modelo dinâmico. A

Tabela 10 exibe a matriz de confusão para o conjunto de teste do otimizador, e a Tabela

8 apresenta a matriz de confusão do modelo instantâneo para os dados de teste.

Tabela 7: Matriz de confusão do modelo dinâmico para os dados de teste para SED planar
retangular
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Neutro Raiva Medo Felicidade Tristeza

Neutro 62% 8% 17% 11% 3%

Raiva 13% 64% 0% 9% 14%

Medo 4% 0% 96% 0% 0%

Felicidade 25% 0% 9% 66% 0%

Tristeza 23% 0% 24% 0% 53%

Tabela 8: Matriz de confusão do modelo instantâneo para os dados de teste

Neutro Raiva Medo Felicidade Tristeza

Neutro 68% 7% 13% 10% 2%

Raiva 22% 54% 3% 12% 8%

Medo 4% 0% 95% 0% 1%

Felicidade 26% 0% 9% 65% 0%

Tristeza 25% 2% 13% 4% 56%

As precisões do classificador instantâneo e do SED retangular para esse conjunto

foram, ambas, de 70%. Assim, no conjunto de teste, não houve ganho considerável trazido

pela utilização do modelo dinâmico. É provável, contudo, que a utilização da SED traga

ganho real sobre o modelo instantâneo: há de se lembrar que parte das amostras de teste

não começam com expressões faciais neutras e que, por consequência, a inferência do

estado emocional pela SED é, por vezes, incorreta nos primeiros quadros do v́ıdeo, de

forma que a precisão fornecida é um limite inferior da capacidade real de inferência do

modelo para situações reais, nas quais a expressão emocional sempre surge a partir de

uma expressão neutra.

Enquanto houve variações negativas das precisões para as classes da neutralidade e da

raiva (de 67% para 62% e de 86% para 64%, respectivamente), houve variação positiva das

precisões para as classes do medo, da felicidade e da tristeza(de 73% para 96%, de 49%

para 66% e de 40% para 53%, respectivamente). O fato de o classificador dinâmico ter

alcançado precisões equivalentes ao classificador instantâneo para os dados de treinamento

indica que a estimação de seus parâmetros durante a etapa de otimização, ainda que não

tenha favorecido o classificador dinâmico sobre o instantâneo, também não o prejudicou.

O aumento de precisão conseguido para as classes da felicidade e da tristeza se de-

veram, principalmente, a uma diminuição considerável da quantidade de amostras dessas

classes categorizadas sob o estado emocional do medo (diminuições de 27% para 9% e de

34% para 24%, respectivamente).
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Ainda, houve aumento da precisão alcançada para o estado emocional do medo, ori-

ginado principalmente pela queda de amostras desse estado emocional classificadas sob a

classe da neutralidade (de 25% para 4%).

Em relação ao modelo instantâneo, o modelo dinâmico trouxe melhora de performance

para os estados da raiva, do medo e da felicidade, e provocou queda de precisão para as

categorias da neutralidade e da tristeza.

4.4 Superf́ıcie Planar Pentagonal

Testes semelhantes aos realizados para a superf́ıcie retangular foram feitos com a

superf́ıcie pentagonal.

A Figura 12 apresenta a curva de precisão do modelo através das iterações.

Figura 12: Curva de precisão do modelo no processo de otimização com SED planar
pentagonal.

Assim como foi o caso para a curva de otimização do modelo retangular, a variação

da curva de precisão diminui conforme as iterações progridem. O modelo converge para

uma precisão de aproximadamente 63% para o conjunto de treinamento; precisão esta

2% superior à alcançada pelo modelo instantâneo e 3% inferior à alcançada para o plano

retangular otimizado.

A Tabela 9 apresenta a matriz de confusão do modelo pentagonal otimizado.

Tabela 9: Matriz de confusão do modelo dinâmico para os dados de treinamento para
SED planar pentagonal.
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Neutro Raiva Medo Felicidade Tristeza

Neutro 75% 5% 13% 2% 5%

Raiva 13% 84% 0% 1% 2%

Medo 31% 1% 63% 5% 0%

Felicidade 34% 0% 24% 43% 0%

Tristeza 25% 2% 31% 2% 39%

As maiores precisões foram alcançadas para os estados emocionais da raiva e da neu-

tralidade, nessa ordem, com ńıveis de 84% e 75% de acerto; após, os estados emocionais do

medo e da felicidade seguem com 63% e 43%; finalmente, o estado emocional da tristeza

é a categoria para a qual o modelo alcançou menor precisão, com apenas 39% de acerto.

Em comparação com os resultados obtidos para a SED retangular, a SED pentagonal

alcançou maior precisão para o estado neutro (75% contra 52%), mas obteve precisões

iguais ou inferiores para os demais estados (84% contra 84%, 63% contra 79%, 43% con-

tra 54% e 39% contra 47% para os estados da raiva, do medo, da felicidade e da tristeza,

respectivamente).

Nota-se aumento considerável das amostras classificadas sob o estado neutro em

relação à SED retangular: enquanto na superf́ıcie retangular cerca de 21% de todas as

amostras de teste foram categorizadas sob o estado neutro, essa medida é de cerca de

31% para a superf́ıcie pentagonal. Essa generalização do conceito de neutralidade pode

ser uma das responsáveis pelo alto ńıvel de acerto para este estado emocional.

Assim como foi o caso para a superf́ıcie retangular, nota-se um certo grau de confusão

entre as classes medo e felicidade, com favorecimento da primeira sobre a segunda: en-

quanto há 24% de amostras de felicidade classificadas sob o estado emocional do medo,

há apenas 5% de amostras de medo classificadas sob o estado emocional da felicidade. O

mesmo ocorreu para os estados emocionais do medo e da tristeza: enquanto há 31% de

amostras de tristeza classificadas sob o estado emocional do medo, há aproximadamente

0% de amostras de medo classificadas sob o estado emocional da tristeza.

Em relação ao modelo instantâneo, o modelo dinâmico pentagonal trouxe melhora na

classificação das classes da neutralidade e da raiva, mas trouxe piora na classificação de

amostras das classes do medo, da felicidade e da tristeza.

O modelo alcançou um ńıvel de precisão superior ao alcançado por um modelo de

distribuição uniforme.

Um estudo semelhante foi feito sobre o conjunto de teste do modelo dinâmico. A
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Tabela 10 exibe a matriz de confusão para o conjunto de teste do otimizador.

Tabela 10: Matriz de confusão do modelo dinâmico para os dados de teste para SED
planar pentagonal

Neutro Raiva Medo Felicidade Tristeza

Neutro 70% 6% 13% 9% 2%

Raiva 30% 61% 1% 2% 6%

Medo 4% 0% 95% 1% 0%

Felicidade 31% 0% 8% 61% 0%

Tristeza 26% 2% 16% 1% 55%

As precisões do classificador instantâneo e do SED pentagonal para esse conjunto

foram, ambas, de 70%. Assim, como foi o caso para a SED retangular, não houve ganho

considerável trazido pela utilização do modelo dinâmico para o conjunto de teste.

Enquanto houve variações negativas das precisões para as classes da neutralidade e

da raiva (de 75% para 70% e de 84% para 61%, respectivamente), houve variação positiva

das precisões para as classes do medo, da felicidade e da tristeza(de 63% para 95%, de

43% para 61% e de 39% para 55%, respectivamente). Esse foi o mesmo padrão observado

para o modelo retangular.

Para os dados de teste, o modelo dinâmico pentagonal trouxe melhora em relação ao

instantâneo para as classes da neutralidade e da felicidade, enquanto manteve a precisão

da classe do medo e trouxe queda de precisão para as classes da felicidade e da tristeza.
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5 CONCLUSÃO

O trabalho apresentado buscou desenvolver um modelo dinâmico para classificação

de estados emocionais baseado em SEDs. Neste documento, foram abordadas as prin-

cipais técnicas e bancos de dados utilizados no problema, bem como foram fornecidas

justificativas para suas respectivas adoções.

A relevância relativa de cada atributo descritivo utilizado na tarefa de classificação

foi medida, e notou-se que todos os atributos alcançaram ńıveis semelhantes de poder

descritivo. Alguns dos atributos originais propostos neste trabalho alcançaram os maiores

ńıveis de relevância, e os atributos baseados em excentricidade foram os menos relevantes

para a tarefa de discriminação das emoções.

O classificador instantâneo utilizado foi o de Árvore Randômica; suas principais ca-

racteŕısticas e parâmetros foram abordados. Testes foram executados para diferentes co-

juntos de parâmetros, e o classificador selecionado foi o que alcançou melhor precisão com

estrutura menos restritiva. A precisão máxima alcançada para o conjunto de treinamento

foi de 92% e, para o conjunto de teste, esta medida foi de 61%.

Testes foram feitos com duas SEDs planares: uma retangular e uma pentagonal. A

SED retangular alcançou precisão de 66% para o conjunto de dados, enquanto o classifi-

cador instantâneo alcançou precisão de 61% para o mesmo conjunto, o que sugere que a

inércia de classificação imposta pelo filtro de Kalman e pela SED auxiliaram na qualidade

do modelo. Ainda que o modelo dinâmico tenha trazido em relação ao modelo estático

sobre os dados de treinamento, os resultados, em termos de precisão, obtidos por esses

dois modelos foram praticamente iguais, e não houve predominância de um modelo sobre

o outro. Contudo, deve-se ter em mente que o modelo dinãmico possui uma inércia inicial

que pode prejudicar sua classificação dos quadros iniciais de v́ıdeos que não se iniciem

com expressões emocionais neutras.

Como explicado no Caṕıtulo 4, o aperfeiçoamento do modelo instantâneo pode con-

tribuir para o aperfeiçoamento do modelo como um todo. Com essa finalidade, algumas
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medidas poderiam ser tomadas, como a ampliação do vetor de caracteŕısticas descritivas

extráıdas das imagens; a incorporação de novos bancos de dados para treinamento, de

forma a tornar o modelo mais completo e robusto; e a realização de um ajuste fino dos

parâmetros do modelo estático.

Melhoras são propostas também para o modelo de SEDs: enquanto os AEs possuem

uma única constante de modularização, que independe da expressão emocional, poderiam

ser adotadas constantes espećıficas para cada AE, de modo que o modelo passaria a

contemplar dinâmicas com diferentes velocidades de afloramento e desvanecimento para

expressões emocionais distintas. Nesse caso, as constantes seriam obtidas por meio do

mesmo processo de otimização proposto neste trabalho.

Ainda que melhorias possam ser futuramente incorporadas ao modelo desenvolvido,

os autores deste trabalho entendem que os principais objetivos definidos no Caṕıtulo 1.2

foram alcançados.
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7 GONÇALVES, R. A. et al. A model for inference of emotional state based on facial
expressions. Journal of the Brazilian Computer Society, Springer, v. 19, n. 1, p. 3–13,
2013.

8 BRUNO, T. Sistema de identificação de emoções por expressões faciais com operação
ao vivo. Monografia (Trabalho de conclusão de curso). Brazil: [s.n.], 2014.

9 KALIOUBY, R. E.; ROBINSON, P. Real-time inference of complex mental states
from facial expressions and head gestures. In: Real-time vision for human-computer
interaction. [S.l.]: Springer, 2005. p. 181–200.

10 EKMAN, P.; FRIESEN, W. V.; ELLSWORTH, P. Emotion in the human face:
Guide-lines for research and an integration of findings: guidelines for research and an
integration of findings. [S.l.]: Pergamon, 1972.

11 RUSSELL, J. A. Is there universal recognition of emotion from facial expressions?
a review of the cross-cultural studies. Psychological bulletin, American Psychological
Association, v. 115, n. 1, p. 102, 1994.

12 EKMAN, P. Basic emotions. Handbook of cognition and emotion, v. 98, p. 45–60,
1999.

13 CUEVA, D. R. Fusão computacional de observações afetivas. Tese (Doutorado) —
Universidade de São Paulo, 2013.



87

14 ZENG, Z. et al. A survey of affect recognition methods: Audio, visual, and
spontaneous expressions. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions
on, IEEE, v. 31, n. 1, p. 39–58, 2009.

15 LIU, X. et al. A robust multi-modal emotion recognition framework for intelligent
tutoring systems. In: IEEE. Advanced Learning Technologies (ICALT), 2011 11th IEEE
International Conference on. [S.l.], 2011. p. 63–65.

16 RABIE, A. et al. Evaluation and discussion of multi-modal emotion recognition.
In: IEEE. Computer and Electrical Engineering, 2009. ICCEE’09. Second International
Conference on. [S.l.], 2009. v. 1, p. 598–602.

17 AHMED, W. et al. Assisting the autistic with improved facial expression recognition
from mixed expressions. In: IEEE. Computer Vision, Pattern Recognition, Image
Processing and Graphics (NCVPRIPG), 2013 Fourth National Conference on. [S.l.],
2013. p. 1–4.

18 GREENWALD, M. K.; COOK, E. W.; LANG, P. J. Affective judgment and
psychophysiological response: Dimensional covariation in the evaluation of pictorial
stimuli. Journal of psychophysiology, v. 3, n. 1, p. 51–64, 1989.

19 RUSSELL, J. A.; MEHRABIAN, A. Evidence for a three-factor theory of emotions.
Journal of research in Personality, Elsevier, v. 11, n. 3, p. 273–294, 1977.

20 SANDER, D.; GRANDJEAN, D.; SCHERER, K. R. A systems approach to
appraisal mechanisms in emotion. Neural networks, Elsevier, v. 18, n. 4, p. 317–352,
2005.

21 PICARD, R. W. Affective computing. Citeseer, 1995.

22 KHOSLA, R.; CHU, M.-T.; NGUYEN, K. Enhancing emotional well being of elderly
using assistive social robots in australia. In: IEEE. Biometrics and Kansei Engineering
(ICBAKE), 2013 International Conference on. [S.l.], 2013. p. 41–46.

23 HEERINK, M. et al. The influence of a robot’s social abilities on acceptance by
elderly users. In: IEEE. Robot and Human Interactive Communication, 2006. ROMAN
2006. The 15th IEEE International Symposium on. [S.l.], 2006. p. 521–526.

24 KARIM, H. A.; LOKMAN, A. M.; REDZUAN, F. Older adults perspective and
emotional respond on robot interaction. In: IEEE. User Science and Engineering
(i-USEr), 2016 4th International Conference on. [S.l.], 2016. p. 95–99.

25 LANDOWSKA, A. Affect-awareness framework for intelligent tutoring systems. In:
IEEE. Human System Interaction (HSI), 2013 The 6th International Conference on.
[S.l.], 2013. p. 540–547.

26 FUJITA, M. On activating human communications with pet-type robot aibo.
Proceedings of the IEEE, IEEE, v. 92, n. 11, p. 1804–1813, 2004.

27 SABANOVIC, S. et al. Paro robot affects diverse interaction modalities in group
sensory therapy for older adults with dementia. In: IEEE. Rehabilitation Robotics
(ICORR), 2013 IEEE International Conference on. [S.l.], 2013. p. 1–6.



88

28 PANTIC, M.; ROTHKRANTZ, L. J. Automatic analysis of facial expressions: The
state of the art. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on,
IEEE, v. 22, n. 12, p. 1424–1445, 2000.

29 YANG, M.-H.; KRIEGMAN, D. J.; AHUJA, N. Detecting faces in images: A survey.
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on, IEEE, v. 24, n. 1, p.
34–58, 2002.

30 EKAMN, P.; FRIESEN, W. Facial action coding system (FACS): manual. [S.l.]:
Consulting Psychologists Press, 1978.

31 AGIANPUYE, S.; MINOI, J.-L. 3d facial expression synthesis: A survey. In: IEEE.
Information Technology in Asia (CITA), 2013 8th International Conference on. [S.l.],
2013. p. 1–7.

32 MING, Z. et al. Facial action units intensity estimation by the fusion of features with
multi-kernel support vector machine. In: IEEE. Automatic Face and Gesture Recognition
(FG), 2015 11th IEEE International Conference and Workshops on. [S.l.], 2015. v. 6,
p. 1–6.

33 LANGNER, O. et al. Presentation and validation of the radboud faces database.
Cognition and emotion, Taylor & Francis, v. 24, n. 8, p. 1377–1388, 2010.

34 VIOLA, P.; JONES, M. J. Robust real-time face detection. International journal of
computer vision, Springer, v. 57, n. 2, p. 137–154, 2004.

35 EL-SAYED, R. S.; KHOLY, A. E. Robust facial expression recognition via sparse
representation and multiple gabor filters. International Journal of Advanced Computer
Science and Applications, Citeseer, v. 4, n. 3, 2013.

36 YUN, W.-h. et al. Hybrid facial representations for emotion recognition. ETRI
Journal, Electronics and Telecommunications Research Institute, v. 35, n. 6, p.
1021–1028, 2013.

37 LUCEY, P. et al. The extended cohn-kanade dataset (ck+): A complete dataset for
action unit and emotion-specified expression. In: IEEE. Computer Vision and Pattern
Recognition Workshops (CVPRW), 2010 IEEE Computer Society Conference on. [S.l.],
2010. p. 94–101.

38 BARTLETT, M. S. et al. Real time face detection and facial expression recognition:
Development and applications to human computer interaction. In: IEEE. Computer
Vision and Pattern Recognition Workshop, 2003. CVPRW’03. Conference on. [S.l.],
2003. v. 5, p. 53–53.

39 ZHANG, L.; TJONDRONEGORO, D.; CHANDRAN, V. Discovering the best
feature extraction and selection algorithms for spontaneous facial expression recognition.
In: IEEE. Multimedia and Expo (ICME), 2012 IEEE International Conference on. [S.l.],
2012. p. 1027–1032.

40 NELSON, N. L.; RUSSELL, J. A. Putting motion in emotion: Do dynamic
presentations increase preschooler’s recognition of emotion? Cognitive Development,
Elsevier, v. 26, n. 3, p. 248–259, 2011.



89

41 LOH, Y. K.; SUANDI, S. A. Probabilistic inference of facial action unit by dynamic
bayesian network for image sequence. In: IEEE. Industrial Electronics and Applications
(ICIEA), 2015 IEEE 10th Conference on. [S.l.], 2015. p. 1512–1516.

42 SIKKA, K.; DHALL, A.; BARTLETT, M. Exemplar hidden markov models for
classification of facial expressions in videos. In: Proceedings of the IEEE Conference on
Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. [S.l.: s.n.], 2015. p. 18–25.

43 JIANG, B. et al. A dynamic appearance descriptor approach to facial actions
temporal modeling. IEEE transactions on cybernetics, IEEE, v. 44, n. 2, p. 161–174,
2014.

44 VALSTAR, M. F.; PANTIC, M. Fully automatic recognition of the temporal
phases of facial actions. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B
(Cybernetics), IEEE, v. 42, n. 1, p. 28–43, 2012.

45 WU, C.-H.; LIN, J.-C.; WEI, W.-L. Two-level hierarchical alignment for semi-coupled
hmm-based audiovisual emotion recognition with temporal course. IEEE Transactions
on Multimedia, IEEE, v. 15, n. 8, p. 1880–1895, 2013.

46 SONG, K.-T.; LIN, C.-Y. Robust facial emotion recognition using a temporal-
reinforced approach. In: IEEE. Control, Automation and Systems (ICCAS), 2014 14th
International Conference on. [S.l.], 2014. p. 804–807.

47 SANDBACH, G. et al. Recognition of 3d facial expression dynamics. Image and
Vision Computing, Elsevier, v. 30, n. 10, p. 762–773, 2012.

48 AZCARATE, A. et al. Automatic facial emotion recognition. Universiteit van
Amsterdam, p. 1–6, 2005.

49 WITTEN, I. H.; FRANK, E. Data Mining: Practical machine learning tools and
techniques. [S.l.]: Morgan Kaufmann, 2005.

50 BRADSKI, G.; KAEHLER, A. Learning OpenCV: Computer vision with the
OpenCV library. [S.l.]: ”O’Reilly Media, Inc.”, 2008.

51 SEBE, N. et al. Multimodal emotion recognition. Handbook of Pattern Recognition
and Computer Vision, Citeseer, v. 4, p. 387–419, 2005.

52 ASTHANA, A. et al. Incremental face alignment in the wild. In: Proceedings of the
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. [S.l.: s.n.], 2014. p.
1859–1866.



90

APÊNDICE A – CHEHRA

O algoritmo de detecção e rastreamento faciais CHEHRA é adotado neste trabalho

na etapa de detecção e rastreamento de faces em imagens e v́ıdeos que precede a classi-

ficação emocional instantânea. Este algoritmo foi apresentado em [52], no evento de visão

computacional CVPR 2014 (Computer Vision and Pattern Recognition 2014).

O algoritmo CHEHRA utiliza uma abordagem discriminante para detecção e rastre-

amento de rostos em imagens, isto é, utiliza um conjunto de marcos discriminantes da

face (como pontos dos olhos, sobrancelhas, boca, nariz etc.) para mapear atributos de

textura do rosto em parâmetros do formato facial. Particularmente, CHEHRA utiliza um

conjunto de regressores lineares incrementais para realizar tal mapeamento. Uma vez que

tais regressores são incrementais, o algoritmo não necessita ser retreinado completamente

caso se deseje apresentar novas amostras de treinamento ao mesmo; ainda, essa carac-

teŕıstica permite que o modelo se adeque a cada um de seus usuários e alcance melhores

ńıveis de detecção e rastreamento para os mesmos.

O problema de detecção e rastreamento facial discriminante pode ser compreendido da

seguinte maneira: dispondo-se de M amostras de imagens de faces humanas de formatos

conhecidos, busca-se obter uma função g capaz de mapear um conjunto de atributos

descritivos obtidos por meio de uma função f nos formatos das respectivas M faces. A

função f pode ser exemplificada como uma função que obtém, por exemplo, o HGO de

regiões vizinhas a atributos faciais de interesse nas faces.

O algoritmo CHEHRA resolve um problema semelhante ao apresentado, com a dife-

rença de que não busca mapear um conjunto de atributos da face diretamente no formato

da mesma, mas num conjunto de parâmetros que represente tal formato. Um modelo

tridimensional de formato facial é utilizado, e tal modelo é governado por parâmetros

que controlam a rotação, translação e escala do rosto, e por parâmetros que controlam

as deformações do mesmo. Assim, a cada amostra do conjunto de M amostras de treina-

mento, corresponde um conjunto de parâmetros pi conhecido. O processo de treinamento

do modelo é explicado a seguir.
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Inicialmente, para cada amostra de treinamento, L amostras perturbadas são geradas,

sendo que cada amostra perturbada consta de um conjunto de parâmetros de formatos

faciais perturbados. Os parâmetros perturbados, por suas vezes, são obtidos a partir

de um sorteio de parâmetros randômico com distribuição Gaussiana feito com base no

conjunto de parâmetros reais de referência dispońıvels para a amostra, sendo que, nos

experimentos apresentados em [52], as variações para cada amostra perturbada eram de

até ±15 pixels, ±10°, ±10% e ±1, 5 desvios padrões (do conjunto de treinamento) para

translação, rotação, escala, e para o parâmetro de deformação facial, respectivamente.

Uma vez que todos os L×M parâmetros perturbados tenham sido gerados para as M

amostras de treinamento, busca-se obter a função de mapeamento Wk, relativa à iteração

k, através do algoritmo de Regressão de Ridge. A Equação A.1 apresenta o critério para

obtenção de Wk para a k-ésima iteração.

arg min
Wk

||
∑
i

∑
j

∆pij − fijWk||2 (A.1)

Na equação, i representa o ı́ndice de cada uma das M amostras de treinamento, j

representa o ı́ndice de cada um dos L parâmetros perturbados da amostra, ∆pij representa

a distância entre o parâmetro perturbado p̂ij e o parâmetro de referência pi
∗, fij representa

o conjunto de atributos descritivos extráıdos da amostra perturbada e Wk é a função de

mapeamento buscada.

Assim, para cada iteração do processo, é obtida uma função de mapeamento.

Em um treinamento sequencial, os passos citados seriam repetidos de forma serial

através de diversas iterações, sendo que a medida de variância dos parâmetros perturba-

dos de uma iteração seriam utilizados para se obter os parâmetros perturbados da iteração

seguinte, de forma que a variação diminúısse conforme as iterações progredissem. Con-

tudo, o algoritmo CHEHRA não é um classificador serial, e utiliza conjuntos de regressores

lineares em paralelo para a tarefa de detecção e rastreamento faciais. Assim, os regres-

sores que eram treinados de forma serial passam a ser treinados em paralelo, e de forma

que o regressor de um ńıvel não dependa dos regressores dos demais ńıveis. Para tanto,

as medidas de variância dos parâmetros perturbados são obtidas previamente por meio

do procedimento de treinamento serial descrito. Após esse procedimento, as medidas de

variância dos parâmetros perturbados de cada regressor são conhecidas, e são utilizadas

para treinamento dos regressores em paralelo.

Pode-se mostrar que o desempenho alcançado por meio do classificador paralelo é
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equivalente ao alcançado por meio do classificador serial [52].
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APÊNDICE B – FILTRO DE KALMAN

A formulação do filtro de Kalman empregada neste trabalho é a proposta por Tinen

em [8] e, por sua vez, se baseia no trabalho de Gonçalves et al. [7].

Neste trabalho, o filtro é utilizado visando a remoção de rúıdos da medida de confiança

fornecida pelo classificador de emoções instantâneas para cada emoção considerada e para

o estado neutro. Assume-se que essa medida tem seu comportamento descrito por meio

de um sistema linear de primeira ordem como o apresentado na Equação B.1.

G(s) =
K/τ

s+ 1/τ
(B.1)

Na equação, K representa o ganho, e τ a constante de tempo do sistema. No espaço

do tempo, o sinal é descrito por meio das Equações B.2 e B.3

ẋ(t) =
1

τ
x(t) + u(t) (B.2)

y(t) =
K

τ
x(t) (B.3)

Nas equações, x(t) representa o estado do sistema no instante t, (̇x)(t) representa sua

variação, u(t) representa um conjunto de entradas (assumidas como nulas neste problema)

e y(t) representa a sáıda do filtro.

Assumindo-se uma constante de tempo de 1ms para a discretização, as equações B.2

e B.3 passam a ser descritas por B.4 e B.5.

xk+1 = xke

0, 001

τ +
0, 001

τ
uk (B.4)

y(t) =
K

τ
xk (B.5)
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Adotando-se os valores K = 5, τ = 1, 5 e u() = 0, e fazendo-se a aproximação

e0,001/τ ≈ 1, a Equação B.4 passa a ser descrita pela Equação B.6.

xk+1 = xk (B.6)

Assim, uma das equações da etapa de predição do filtro, isto é, a equação para atu-

alização da variável de estado, é dada pela Equação B.6. Contudo, há de se considerar

a existência do rúıdo intŕınseco à variável (que faz parte de sua dinâmica natural), e do

rúıdo do processo (que pode ser causado por fatores externos, como problemas ou im-

precisões do sensor, isto é, do classificador de emoções instantâneas). A Equação B.7

descreve o modo como a matriz de covariância da variável de estado, p, é atualizada a

partir da matriz de covariância do rúıdo de processo, w.

p = p+
w

τ 2
(B.7)

As Equações B.8, B.9 e B.10, por suas vezes, compõem a etapa de atualização do

filtro. Nelas, m é a matriz de covariância residual, v é a matriz de covariância do rúıdo de

observação, rk é a sáıda do classificador de emoções instantâneas e yk é a sáıda do filtro

de Kalman.

m =

pK

τ

p(
K

τ
)2 + v

(B.8)

p = (1− mk

τ
)p (B.9)

xk = xk +m(rk − yk) (B.10)

Note que as matrizes de covariância da variável de estado e de rúıdo do processo, p e w,

não são conhecidas a priori, e devem ser obtidas por meio de um processo de otimização.

Neste trabalho, o processo de otimização utilizado é apresentado na Seção 4.3. Ainda,

há de se lembrar que há uma covariância de estado e um rúıdo de processo relativos a

cada uma das emoções consideradas: felicidade, tristeza, raiva, medo e neutralidade, e

que cada um desses parâmetros devem ser fornecidos pelo otimizador.


