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1. Contexto 

 

 Uma das aplicações que mais vem ganhando atenção na área de visão 

computacional são sistemas de reconhecimento facial. Este problema pode ser considerado 

relativamente resolvido quando as imagens de faces são obtidas em ambiente controlado 

com escopo limitado. Porém quando não há total controle sobre o ambiente, diversas 

dificuldades surgem no reconhecimento facial como: variação de pose da cabeça, 

diferenças de iluminação, oclusão, expressão facial e variações temporais. 

 Não obstante, diversos estudos foram feitos [1] [2] para ultrapassar problemas com 

diferenças de iluminação, pose, oclusão e expressão. Em contrapartida, poucos estudos 

existem sobre os efeitos, em sistemas de reconhecimento, da variação da idade na face de 

um indivíduo e sobre técnicas a despeito de resolver problemas com estas variações. 

 Experimentos feitos com verificação facial através da progressão da idade [3] 

mostraram que os sistemas atuais de reconhecimento de face degradam sua performance 

significativamente à medida que a diferença de idade vai aumentando entre duas imagens 

de face verificadas de uma mesma pessoa. Ultrapassar este problema é essencial tanto 

quando o sistema adquire imagens de faces em ambientes controlados quanto quando as 

imagens de face são obtidas em ambientes externos, pois a degradação na performance no 

reconhecimento demandaria renovações na base de dados de face periodicamente, o que 

pode ser considerada uma tarefa tediosa e bastante trabalhosa. 

 Variações da face através do passar do tempo ocorrem principalmente de duas 

formas [3], [4]: mudanças texturais e mudanças na forma. Cada mudança se apresenta mais 

expressivamente em determinados grupos de idades. Em indivíduos com menos que 18 

anos, por exemplo, as maiores variações identificadas são na forma e no tamanho do crânio, 

Já indivíduos com mais que 18 anos, as variações mais significativas ocorrem na textura da 

pele por causa da perda de rígidez da pele (aparecimento de rugas) e de mudanças no peso. 
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2. Objetivos 

 

O objetivo desta tese de graduação é construir um sistema de verificação facial que 

apresente menor degradação de performance em relação as principais técnicas atuais em 

faces que apresentem diferenças etárias significativas e com isso fornecer material 

científico e produtivo. 

Para tal, inicialmente será feita uma pesquisa bibliográfica sobre os efeitos do 

envelhecimento em técnicas de reconhecimento facial e das técnicas no estado da arte de 

construção de modelos etários e sistemas de reconhecimento robustos à progressão da 

idade. Após essa pesquisa, as propostas mais relevantes serão estudadas a fundo e serão 

avaliadas para que se possa em sequência construir um sistema de verificação facial. Por 

fim será feita uma proposta de modo a tentar melhorar as técnicas estudadas. 
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3. Cronograma 

 

O cronograma da Tese de Graduação é resumido pela tabela abaixo. 

  Mês 

Atividade Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Definição do escopo 
do TG         

  
                      

    

Levantamento 
Bibliográfico     

 
                 

    

Análise do Material 
Bibliográfico                       

    

Implementação do 
sistema                               

    

Elaboração de 
relatório         

  
                      

    

Elaboração de 
apresentação/Defesa 

do trabalho         
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