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Resumo:  

Faces podem ser consideradas o centro da comunicação humana. Além 

de prover a fala, a face também é responsável pela transmissão de 

muitos sinais não verbais, que complementam e completam a 

comunicação verbal. As expressões faciais são universais, mas 

também únicas para cada pessoa. Neste trabalho, é proposto um 

modelo de animação facial que explora a transferência e composição 

de expressões faciais em diferentes níveis, com o objetivo de criar 

animações personalizadas com macro- e microexpressões. Para a 

deformação da malha da face, é proposta uma metodologia 

semiautomática e adaptativa, que permite realizar a transferência das 

expressões de uma face para outra. O modelo possui três estágios 

principais: rigging, transferência de expressões e animação, onde as 

malhas geradas podem ser usadas como poses-chave para animação 

baseada em blendshapes. Foi desenvolvido um protótipo para avaliar 

o modelo proposto, e foram realizados três estudos de caso. O primeiro 

trata-se da transferência de expressões entre faces, usando como 

entrada um conjunto de expressões fornecida por um software de 

modelagem facial. O segundo estudo de caso utiliza o modelo para 

gerar as expressões faciais a partir dos parâmetros fornecidos por um 

modelo chamado Persona, que provê dados capturados representando 

o estilo de movimentação facial de um ator. O terceiro estudo de caso 

utiliza a metodologia proposta para criar animações em um estudo 

investigativo sobre como adicionar microexpressões em animações 

faciais, inspirado em recentes estudos psicológicos. Os resultados 

obtidos são discutidos e mostram que o modelo proposto é capaz de 



gerar animações faciais com macro- e microexpressões variadas e 

visualmente satisfatórias. 


