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Reconhecimento de Emoções em Imagens: 

uma comparação entre métodos de visão 


computacional clássica e redes neurais convolucionais

Resultados e Conclusão
Após várias iterações de testes e adaptações nos algoritmos 
criados, conseguimos alcançar uma performance de 94% (por 
cento) de acurácia utilizando uma CNN (Rede Neural 
Convolucional), resultado melhor que qualquer método 
clássico utilizado, entretanto, este resultado só foi obtido 
através do pré-processamento dos dados utilizando técnicas 
da visão computacional clássica, o que ressalta o poder da 
combinação de ambos os métodos para alcançar os 
melhores resultados.

Os resultados foram satisfatórios, mas não o suficiente para 
cumprir o objetivo do trabalho, para isso, começamos os  
testes com um modelo de rede neural convolucional criado a 
partir das bibliotecas Pytorch, Tensorflow e Keras. Tomamos a 
decisão de trabalhar com redes pré-treinadas, utilizando os 
pesos ótimos de cada rede para iniciar o treinamento, porém 
não mantendo os pesos fixos em nenhuma layer. Estas foram 
as redes utilizadas e seus respectivos desempenhos: 

    - VGG16: 89%

    - Renet101: 88%

    - Resnet50: 79% 

Sendo possível uma melhoraria na acurácia nas redes, 
simplificamos o que será aprendido na imagem, realizamos o 
recorte da área de interesse [Figura 02] com a implementação 
do Haar Cascade do OpenCV, variamos o número de épocas e 
testamos otimizações Adam, AdaDelta e SGD (Gradiente 
Descendente Estocástico) contidas no Tensorflow e Pytorch.

 

Figura 02 - Recorte da Área de Interesse

Figura 03 - Matriz de Confusão e Melhoria da Rede x Épocas (VGG16)

Com as otimizações aplicadas, os resultados de performance 
das técnicas de classificação aumentaram.

Métodos Clássicos: LBPH = 43%; Fisher = 80%;
Redes Neurais:  VGG16 = 94% (Figura 03); ResNet101 = 94%; 

                            ResNet50 = 81%

Desenvolvimento e Experimentos Realizados
Primeiramente foram construidas funções para carregar os 
dados (imagens e classificações [Figura 01]) dos datasets 
CK+ e Jaffe e separar os dados utilizados em conjunto de 
treinamento e conjunto de validação











Em seguida, utilizado os algoritmos  LBPH e Fisher 
implementados na biblioteca OpenCV,  conseguindo uma 
acurácia na classificação de 36% e 76% respectivamente.

Figura 01 - Classes de Imagens (Emoções)

Metodologia
Para este experimento, foi utilizada a estratégia categórica 
discreta da metodologia baseada em mensagens, nos 
emotions datasets CK+ e Jaffe, comparando resultados de 
métodos de classificação de imagens, sendo eles: 

     - Métodos de Visão Computacional Clássica: local binary 
patterns histogram (LBPH),  Fisher's linear discriminant 
(Fisher). 

     - Redes Neurais Convolucionais: VGG16, ResNet101 e 
ResNet50.

Durante os testes, também foi comparado resultados usando 
um dataset sem pré-processamento contra o mesmo dataset 
em escala de cinza e recorte da área de interesse. A acurácia 
foi o principal parâmetro utilizado no comparativo entre os 
métodos de classificação.  

Introdução
Desde a primeira pesquisa publicada por SUWA(1978), 
técnicas de reconhecimento de emocões são utilizadas para 
diversas tarefas em diversicadas areas como clínica, 
psicologia, psiquiatria, pedagogia, neurologia, entre outras. 
Durante este período de evolução, alguns métodos para 
detecção automática de expressões faciais se destacaram, 
sendo estes: baseado em mensagens; baseado no movimento 
das componentes faciais (BMCF);

Para o método baseado em mensagens, duas estratégias se 
sobressaem:

    - Categórica Discreta: a expressão facial é classificada entre 
seis emoções: ira, aversão, medo, felicidade, tristeza, 
surpresa.

 - Contínua Dimensional: As emoções são tratadas 
multidimensionalmente, onde cada expressão representa um 
ponto ou uma região no espaço.

O método BMCF usa os movimentos dos músculos faciais 
para categorizar uma expressão facial, um exemplo de 
aplicação deste método é o Emotion Facial Action Coding 
System (EMFACS), que não será abordado neste documento



