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Resumo 

Esta Tese concentra seus esforços em utilizar uma metodologia trade-off, ou seja, analisar 

o balanceamento entre variáveis interdependentes, precisão e estabilidade, a fim de 

auxiliar na extração de padrões úteis a partir de pontos de interesse na fala do indivíduo, 

como um ‘gargalo’, em grupos com: Apraxia da Fala, Transtorno persistente da fala e 

Grupo de controle. Bem como uma avaliação de desempenho durante o rastreamento, que 

consistem no processo de compreender e analisar a configuração cinemática de um ou 

múltiplos objetos dinâmicos e em detectar pontos de interesse, estes que são organizados 

em Séries Temporais a partir de uma sequência de frames, oriundos de Ressonância 

Magnética. Os padrões resultantes poderão ser utilizados em aplicações inovadoras, como 

no auxílio a diagnósticos de distúrbios da fala, reconhecimento de ‘gargalos’ no processo 

de alfabetização, ensino de idiomas e reeducação fonética. 

 

Palavras-chave: Algoritmos de rastreamento, Séries temporais, Reconhecimento de 

Padrões, Distância labial, articuladores labiais.  
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Abstract  

This thesis concentrates its efforts on using a trade-off methodology, i.e., to analyze the 

balance between interdependent variables, accuracy and stability, in order to assist in the 

extraction of useful patterns from points of interest in the individual's speech, such as a 

'gap', in groups with: Speech Apraxia, Persistent Speech Disorder and Control Group. As 

well as a performance evaluation during tracking, which consists in the process of 

understanding and analyzing the kinematic configuration of one or multiple dynamic 

objects and detecting points of interest, these are organized in Time Series from a 

sequence of frames, derived from Magnetic Resonance. The resulting patterns can be used 

in innovative applications, such as in helping to diagnose speech disorders, recognizing 

'gaps' in the process of literacy, language teaching and phonetic re-education. 

 

Keywords: Tracking Algorithms, Time Series, Pattern Recognition, Lip Distance, Lip 

Articulators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1. Introdução 

O desenvolvimento humano em fases iniciais ou em estágio infantil, consiste em um 

processo de contínuos domínios interdependentes: motor, cognitivo e psicossocial, que 

estão sob influência de fatores genéticos, biológicos e ambientais. Vale ressaltar que, 

ambientes físicos, sociais e econômicos podem contextualizar indicadores positivos ou 

negativos, no âmbito escolar e processos que envolvam alguma sociabilidade, até uma 

vida afetiva social na fase adulta.  

A fala caracteriza-se como um atributo primordial em tal desenvolvimento, para 

estabelecer inter-relações entre emissor e receptor em um meio social através de 

determinado padrão linguístico (manipulação do sistema de significação verbal), 

composto por uma estrutura auditiva e fonoarticulatória, responsáveis pela percepção 

acústica, produção vocal e articulação fonêmica, ou seja, o ato de produzir a fala pode ser 

definido como a modularização de estruturas orais e análise  de efeitos orgânicos 

(acústico-articulatório e tátil-cinético) através de músculos esqueléticos do trato vocal – 

pulmões, orofaringe e estruturas rígidas; bem como da síntese articulatória do trato vocal 

(responsável pela vibração das cordas vocais e consequente “entonação” verbal), onde 

Bresch et al. (2008) atesta ser composto por oito componentes anatômicos fonadores ou 

articuladores da fala (Fig 1.), que são: laringe, epiglote, língua, lábios (objeto do 

experimento), parede da faringe, glote, palato mole (“véu palatino”) e palato duro (“céu 

da boca”). O conhecimento em relação a posição e movimento desses articuladores é 

essencial para estudos e investigação sobre a produção da fala e processos articulatórios.  

 
 

Figura 1. Corte sagital de imagem extraída de ressonância magnética, sobreposta com contornos dos articuladores da 

fala. Os articuladores e variáveis do trato vocal, como abertura labial (AL), grau de constrição da ponta da língua 

(CL), e abertura do véu palatino (AVP) são ilustrados. Adaptado de Bresch e Narayanan (2009). 

 

Para a observação, compreensão e análise de processos ocultos da síntese estrutural dos 

processos articulatórios do trato vocal, faz-se necessária a utilização de técnicas e 
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dispositivos para aquisição de imagens. Entre elas, pode-se citar o ultrassom (Whalen et 

al. 2005), raios-X (Fontecave e Berthommier 2006) e a ressonância magnética (Alvey et 

al. 2008; Badin et al. 1998; Baer et al. 1991; Demolin et al. 2002). Visto a sua natureza 

não-invasiva na extração de imagens e recursos de especificação anatômica, a ressonância 

magnética tornou-se referência na captura da configuração do trato vocal durante a 

produção da fala (Adaptado de Sampaio 2016).  

 

 Considerando a dinamicidade dos estudos, as imagens por ressonância magnética 

permitem dois métodos para aquisição de imagens do trato vocal, que são: Cine-MRI, que 

consiste em adquirir várias amostras do mesmo evento ou ato, utilizando-as para 

reconstruir uma sequência de imagens de alta precisão; a RMI em tempo real, mostra-se 

como um método de aquisição continua de imagens com taxa de amostragem suficiente 

para uma investigação estrutural. No entanto, tais métodos confrontam-se com a 

complexidade da compreensão espaço-temporal necessária para identificação do 

movimento dos articuladores da fala, que variam com a velocidade e localidade (ou 

posição) em um movimento. Tornando assim, um grande desafio para tais métodos, a 

aquisição “rápida” e precisa (alta qualidade de sequência de imagens), para possibilitar a 

detecção de características relevantes e consequentemente extrair um padrão útil, 

demandando assim, tecnologias com  um trade-off1 entre precisão e estabilidade.  

 Apesar disso, pode-se observar um breve comparativo motiva a “popularização” da 

ressonância magnética para investigação do trato vocal na Tabela 1. 

Tabela 1. Comparativo entre métodos de aquisição de imagem 

Método Vantagens Desvantagens 

TC (tomografia 

computadorizada) 

Alta resolução espacial e 

temporal; capacidade de captura 

da estrutura vocal; possibilidade 

de imageamento 3d. 

Exposição à radiação. 

Raio-X Alta resolução espacial e 

temporal 

Exposição a radiação; imagens 

mostram apenas uma projeção 

do volume imageado, 

dificultando a extração de 

contornos; fornece dados 

espacialmente esparsos. 

                                                           
1 Analise entre variáveis que se “balanceiam”, por exemplo: custo e benefício; neste trabalho, precisão e estabilidade.  
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Ultrassom Alta resolução temporal; método 

não invasivo e seguro; 

integração entre áudio e 

imageamento.  

Imagens ruidosas, detecta 

apenas o primeiro limite entre 

tecido e ar, reduzindo a precisão 

da compreensão do trato vocal. 

Ressonância Magnética Método não invasivo e seguro; 

captura estrutura vocal; 

imageamento 3d 

Alto custo financeiro. 

Dificuldade em aquisição de 

áudio. 

Fonte: Elaboração do Autor 

 A partir de tal “popularização” da ressonância magnética (Asai et al. 2013), o 

volume de dados provenientes de procedimentos em saúde (cirúrgicos, clínicos e 

diagnósticos) aumentaram consideravelmente. Segundo a Agência Nacional de Saúde no 

biênio (ANS) 2015-20162 foram realizados 320 milhões de exames, evoluindo para 331 

milhões no biênio 2017-20183 (último senso) no Brasil, levando assim a reflexão sobre a 

utilização de tecnologias que auxiliem a extração de grandes volumes de dados oriundos 

de ressonância magnética, gestão de dados e auxílio em tomadas de decisão, bem como 

uma análise de custo e benefício relacionada a alta demanda de hardware (exigida no 

processamento de dados provenientes de imagens e vídeos) decorrente da evolução de 

recursos de especificação anatômica como: imagens em três dimensões, limiarização, 

filtros etc. 

 Sendo assim, a visão computacional4 mostra-se como uma ciência aliada na busca 

por soluções eficazes para tal cenário, harmonizando grandes volumes de dados, 

especificidade do objeto e desempenho computacional. Uma vez que investiga a 

emulação ou replicação da visão humana para formalização de modelos e padrões, 

buscando uma interpretação com a menor taxa de erro possível entre dados de entrada e 

saída, problemática enfrentada por métodos de aquisição de imagem. De acordo com 

Gonzaléz et al. (2006), a visão computacional pode ser compreendida em três níveis: (I) 

baixo-nível, nas quais envolvem operações primitivas como: redução de ruído e melhoria 

no contraste da imagem; (II) médio-nível, que envolve tarefas de segmentação 

(particionamento em regiões) e classificação; e (III) alto-nível, que abrange a capacidade 

de interpretação de dados multidimensionais através de detecção de eventos e objetos, 

                                                           
2 Disponível em: http://ans.gov.br/images/Materiais_por_assunto/mapa_assistencial_2016007.pdf 
3 Disponível em: http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/Mapa_Assistencial_2018.pdf 
4 Subárea da Inteligência Artificial  
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associada a visão cognitiva humana, como localizar uma trajetória e identificar padrões 

temporais.  

 Para identificar padrões temporais, ou seja, quando um objeto se move ao longo 

do tempo, a visão computacional oferece recursos através de uma classe de algoritmos de 

rastreamento e detecção, onde a emulação dos mesmos busca ser perceptível como o olhar 

humano, onde a investigação do processo busca uma trajetória resultante e que 

dependendo do objetivo, essa trajetória possui pontos de interesse a ser identificado, por 

exemplo: Por quais ruas existe um maior tráfego de carros e quais pontos ocorre 

congestionamento mais acentuado?  No momento de uma devida expressão oral, os atos 

de cantar e soletrar, possuem as mesmas pausas e em que momentos ela ocorre?   

Dessa forma, a visão computacional proporciona recursos para identificação de 

pontos de interesses em diferentes formatos extraídos tais como: Imagens, vídeos (em 

tempo real ou não) e sensores (Ex: movimentação de robôs), a partir de câmeras, 

dispositivos sensoriais, máquina de ressonância magnética etc. Para reconhecimento de 

padrões que necessitam uma observação ao longo de um devido tempo existe a 

possibilidade de “anotar” os pontos de interesse de forma manual, que de fato ocorre a 

“olho nu”, quando observamos um objeto e seu estado (posição e localização) em relação 

a um cenário. Caso ocorra esta mesma cena de forma repetida, o reconhecimento tende a 

ocorrer mais rápido devido a percepção “treinada”, porém não necessariamente mais 

preciso. Dessa forma, o cerne ou proposta central dos algoritmos de rastreamento, se dá 

por detectar pontos de interesses ao longo de uma trajetória, buscando uma maior precisão 

em relação ao tempo de reconhecimento. Tal domínio de aplicação e ambiente deste 

estudo pode ser genericamente entendido na Figura 2.  

 

Figura 2 – Domínio de aplicação. 

Imagem elaborada pelo Autor 
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1.1 Motivação e Problemática 
 

Comunicar-se é o princípio básico para compartilhamento de conhecimento, informação 

e dados, além de aproximar culturas e promover a sociabilidade em um meio. Entretanto, 

deve-se compreender a importância da ‘qualidade’ e eficácia quanto a comunicação oral, 

uma vez que a mesma depende do emissor em se esforçar na expressão ‘falada’, quanto 

a clareza, volume e interpretação gramatical, resultando em algum nível de 

inteligibilidade para com o receptor da mensagem.  

 

O Aprendizado da fala por vezes, é imperfeito, isto é, o emissor é capaz de 

aprender, mas a reprodução com exatidão não ocorre em todos os fonemas, 

impossibilitando a evolução no aprendizado ou tornando-o irregular e impreciso, gerando 

em alguns casos a exclusão social. Este cenário agrava-se durante as fases iniciais do 

desenvolvimento humano, uma vez que a comunicação e linguagem, são estabelecidas 

através de “gestos”, balbucio, expressões faciais e emocionais (por exemplo: grito sem 

uma justificativa plausível). Guerreiro et al. (2004) afirma que a programação motora, ou 

seja, a relação entre aspectos cinéticos-motores e a cognição, configura-se como um 

aspecto que deva ser observado de forma particular até os sessenta meses iniciais do 

desenvolvimento humano, principalmente através da fala como um objeto de 

contextualização de cenários, bem como a progressão de sua eficácia. Após tal fase, a 

observação deve ser realizada até os doze anos, não exclusiva a fala, mas também a 

análise da prosódia e simbólica. Quando a eficácia na fala é considera deficiente, torna-

se viável a investigação do trato vocal e seus articuladores. Sendo assim, os articuladores 

labiais ou coloquialmente, lábios, apresentam-se como um dos consideráveis objetos de 

interesse com características motoras para a compreensão da causa de uma debilidade ou 

patologia na fala, bem como sua cinemática através de constantes aberturas labiais, 

originando-se de uma má formação do trato vocal, aprendizagem insatisfatória ou 

distúrbio. 

 

 Neste contexto, a apraxia da fala em crianças surge como uma recorrente 

patologia, que de acordo com a American Speech-Language-Hearing Association 

(ASHA), conceitua-se como um distúrbio neurológico que afeta a produção motora dos 

sons da fala. A precisão e a consistência dos movimentos necessários para produzir os 

sons da fala são alteradas, na presença de déficits neuromusculares. O tratamento também 

é conduzido por fonoaudiólogo e os resultados podem ser de longo prazo (Ziegler et al. 



22 
 

2012). Por fim, o transtorno persistente da fala (TPF), é a dificuldade contínua no 

reconhecimento fonológico da fala, afetando consequentemente a articulação do trato 

vocal, porém este transtorno não é decorrente de uma debilidade estrutural, neurológica 

ou auditiva. A Fig. 3 apresenta um fluxo sistemático para compreensão da motivação da 

pesquisa a que refere esta Tese. 

 

Figura 3. Processo imersivo da motivação e problemática. 

Tais cenários citados necessitam de entendimento do trato vocal do indivíduo. 

Para isso é considerável identificar automaticamente a existência de “gargalos” nos sons 

emitidos durante a fala, considerando as estruturas silábicas e pausas, bem como os 

movimentos articulatórios em relação a um fonema especifico. Entre grupos diferentes 

do experimento proposto nesta Tese são: Apraxia, TPF e Controle (Crianças sem algum 

transtorno na fala). Para tal identificação, se faz necessário extrair padrões uteis através 

de recursos e técnicas computacionais, na forma de Algoritmos de rastreamento e 

detecção, para a compreensão do processo da fala e seus pontos de interesse de acordo 

com o cenário do indivíduo e contexto espaço-temporal, para uma análise qualitativa e 

quantitativa.  

 

1.2 Estado da arte 

 

Para uma imersão junto a amplitude e complexidade da problemática em investigar a 

produção da fala através do trato vocal, destacam-se em literatura especializada, 

pesquisas que propõem a utilização de diversas tecnologias para extrair padrões válidos 

em um domínio especifico, são eles:  

1.2.1 Integration of articulatory knowledge and voicing features based on DNN/HMM 

for Mandarin speech recognition (Tan et al. 2015) 

 

O conhecimento da produção da fala tem sido utilizado para melhorar a representação 

fonética e o desempenho dos sistemas de reconhecimento automático da fala. As 
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representações da produção da fala dão explicações simples para muitos eventos 

observados entre emissor e receptor. Tais eventos não podem ser facilmente analisados 

apenas a partir de um sinal acústico ou da transcrição fonética. Um dos aspectos mais 

importantes do conhecimento da produção da fala é a utilização do conhecimento 

articulatório, que descreve os movimentos precisos e contínuos no trato vocal. Tan et al. 

(2015) apresenta um modelo articulatório que consiste numa característica front-end, que 

computa uma característica de voz baseada numa função de correlação harmônica 

espectral (SHC), e um back-end baseado na combinação de redes neuronais profundas e 

modelos markovianos ocultos (do inglês, hidden Markov models - HMM). As 

características de voz são integradas com coeficientes cepstral de frequência-mel (do 

inglês, Mel frequency cepstral coefficients - MFCC) padrão, utilizando a análise 

heterocedástica linear (do inglês, heteroscedastic linear discriminant  analysis - HLDA) 

para compensar as taxas de precisão de reconhecimento da fala. Além disso, a vantagem 

de dois modelos divergentes mantém propriedades de aprendizagem profunda dos DNN, 

ao mesmo tempo que modeliza o contexto articulatório através dos HMM. O autor reforça 

que, as experiências de reconhecimento da fala em mandarim (objeto central de tal 

estudo) mostram que o método proposto consegue melhorias significativas no 

desempenho do reconhecimento da fala em relação ao sistema, utilizando apenas os 

MFCC. 

 

1.2.2 Lip contour detection for estimation of mouth opening area (Jain et al. 2015) 

 

O esforço articulatório é visualmente observado na face de um indivíduo no momento da 

fala. Paralelo a isto, o trato vocal torna-se referência para investigação da qualidade do 

som emitido em relação a movimentação de articuladores “visíveis”, como os lábios. Jain 

et al. (2015) investiga um modelo baseado em previsão linear para estimar erros na fala, 

a partir da detecção facial com enfoque no contorno dos lábios utilizando algoritmo Viola-

Jones, baseada na transformação de cor e na correspondência de modelos. Para validação 

do modelo de estimação baseada na movimentação labial e redução na demanda por 

processamento de máquina, testou-se separadamente os lábios e em movimentos 

variados.  

1.2.3 Comparison on Neural Network based acoustic model in Mongolian speech 

recognition (Zhang et al. 2016) 

 

Zhang et al. (2016) apresenta um comparativo entre modelos acústicos baseados em redes 
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neurais, são eles: Deep Neural Network (DNN), Convolutional Neural Network (CNN), 

Time Delay Neural Network (TDNN) e Long Short-Term Memory (LTSM), para 

reconhecimento de fala no idioma mongol. Este último modelo citado provou uma maior 

eficiência na extração de dados, em conjunto a utilização de VTLN (Vocal Tract Length 

Normalization) para expandir artificialmente a quantidade de dados e testar a 

recodificação da fala. 

 

1.2.4 Improving emotion detection with speech by enhanced approach (Darekar e Dhande 

2016) 

 

A detecção de emoções é um campo da visão computacional que pode influenciar 

positivamente como um “macro” parâmetro na análise da fala.  Tristeza, raiva, alegria, 

entre outros sentimentos refletem o estado emocional de um indivíduo, que por vezes 

modifica o timbre, altura e intensidade do som emitido, por exemplo: a veracidade de um 

testemunho pode ser analisada em relação a gestos e expressões faciais que refletem na 

fala. Darekar e Dhande (2016) propõem a utilização de Support Vector Machine – SVM 

para comparar a fala de um mesmo indivíduo com diversos sentimentos ao longo do 

experimento e por fim, falar de forma regular e convencional. Detectando assim, ao longo 

da trajetória da fala, o local que a emoção mais modifica a excitação do timbre, altura e 

intensidade. 

  

1.2.5 Human Sensorimotor Cortex Control of Directly Measured Vocal Tract Movements 

during Vowel Production (Conant et al. 2018) 

 

Durante a produção da fala ocorrem notáveis movimentos no trato vocal com precisão e 

velocidade. A compreensão humana de como o cérebro processa e interage com enorme 

variabilidade de movimentações e articulações é limitada. Para auxiliar a entender esta 

associação, Conant et al. (2018) apresenta uma combinação entre a monitorização de 

sinais oriundos de ultra-som e vídeo dos articuladores supralaríngeos (lábios, mandíbula 

e língua) com gravações eletrocorticográficas da superfície cortical  para investigar como 

a atividade neural no córtex sensório-motor ventral (do inglês, ventral sensory-motor 

cortex - vSMC) se relaciona com a cinemática de movimentos articuladores medidos 

(posição, velocidade, aceleração e precisão) durante a produção de vogais, de forma 

simultânea, reconhecendo assim o que é denominado de parâmetros cinemáticos 

articulatórios codificados. 
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1.2.6 Towards Automatic Speech Identification from Vocal Tract Shape Dynamics in 

Real-time MRI (Saha et al. 2018) 

 

Saha et al. (2018) afirmam que o trato vocal desempenha um complexo e vital papel na 

configuração estrutural dos sons vocálicos, levando em consideração a modularização do 

fluxo de ar entre cavidades ressonantes no momento da produção da fala. A forma em 

que o fluxo “passa” pelo trato vocal e é controlado pelo indivíduo, fomenta dados para 

um reconhecimento de padrão acústico. Este trabalho propõe o uso de Redes 

Convolucionais Recorrentes de Longo Prazo (do inglês, Long-term Recurrent 

Convolutional Networks - LRCN5) para criar modelos baseados em um mapeamento 

automático que identifique diferentes sequencias vogal-consoante-vogal (v-g-v) a partir 

da articulação dinâmica do trato vocal extraída de ressonância magnética. Este modelo 

combina um extrator de características visuais e hierarquiza por camada o fluxo corrente 

de ar em relação a dinâmica temporal durante o momento da respiração.   

 

1.2.7 Voice Pathology Detection Based on the Vocal Fold Signal and the Vocal Tract 

Signal Separation (Zhang et al. 2018) 

 

A má formação do trato vocal é um atributo relacionado a patologia da fala, impactando 

na irregularidade da excitação dos articuladores da fala e consequentemente na 

inteligibilidade e regularidade de padrões aceitáveis na compreensão de uma mensagem.  

Zhang et al. (2018), propõe a separação ou decomposição em fragmentos de ondas 

acústicas (em forma de frequência e largura de banda) das falas aceitáveis ou “normais” 

em relação as falas com alguma patologia, utilizando o Support Vector Machine – SVM. 

Logo após, as características não-lineares são extraídas a partir de sinais reconstruídos. 

Observou-se que os padrões reconhecidos a partir dos sinais reconstruídos, expressam a 

informação patológica do indivíduo, que pode ser utilizada para a detecção e classificação 

automática da voz patológica.  

1.2.8 MRI-Based Vocal Tract Representations for the Three-Dimensional Finite Element 

Synthesis of Diphthongs (Arnela et al. 2019) 

Arnela et al. (2019) apresenta uma simulação de ondas acústicas que se propagam através 

de uma complexa geometria do trato vocal em três dimensões (Fig. 4) e extraídas a partir 

                                                           
5 https://arxiv.org/abs/1411.4389 



26 
 

de ressonância magnética, para a classificação e detecção de ditongos (interseção de uma 

vogal e uma semivogal em uma mesma sílaba), no qual se deforma ao longo do tempo.    

 

 
 

Figura 4. Deformação do trato vocal em 3d. 

  

Para compreender os padrões a serem extraídos, faz-se necessário observar os sons 

estáticos das vogais, ou seja, o momento da deformação da síntese trato vocal, uma vez 

que o intervalo entre vogal e semivogal é relativamente “curto”, a interpolação dinâmica 

deve ocorrer orientado ao limiar do trato vocal utilizando ‘grades’ adaptativas (do inglês, 

adaptive grid - AG) e para reconhecimento de constantes deformações, utiliza-se grade 

semipolar (do inglês, semi-polar grid - SPG).  

 Com a integração de tais métodos, tornou-se possível compreender uma trajetória 

3d em momentos de pausa ou fala, bem como o reconhecimento do ditongo. 

 

1.2.9 Detection and Classification of Voice Pathology using Electrical Circuit Parameters 

(Mittal e Sharma 2019) 

 

As “pregas” vocais, são tecidos musculosos (fibras elásticas) situados no interior da 

laringe, responsáveis pelo controle da intensidade do fluxo da passagem do ar, 

influenciando diretamente na frequência sonora e sua falência pode reduzir a 

inteligibilidade da fala, respiração e deglutição. Visto isso, Mittal e Sharma (2019) 

propõem uma classificação do nível da patologia vocal através de detecção automática de 

pólipos ou nódulos nas pregas vocais, utilizando sinais elétricos e classificando-os por 

meio de Support Vector Machine – SVM. Observando e comparado automaticamente 

padrões entre fala sem alguma patologia e com patologia através de anormalidades dos 

parâmetros acústicos.   
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1.2.10 Automatic vocal tract landmark localization from midsagittal MRI data (Esmali 

et al. 2020) 

 

Esmali et al. (2020), propõe uma arquitetura baseada em aprendizagem profunda6 

denominada Flat-Net e compara com outros onze métodos, utilizando uma coleção de 

dados extraídos de ressonância magnética para análise de variabilidade nas interações do 

trato vocal no momento da vibração da fala. Com tal vibração, detecta-se pontos de 

referência (Fig. 5) afim de investigar trajetórias extraídas no momento da fala, bem como 

a formalização de um heatmap para classificar cenários ou situações específicas a um 

indivíduo.  

 

Figura 5. Detecção de pontos de referência. 

 

Para uma compreensão e análise sistemática, estabelece-se uma tabela a seguir. 
 

Tabela 2. Analise estruturada do Estado da Arte 

 
Paper Objetivo 

Central 

Técnicas 

Propostas 

Limitações Resultados 

Integration of 

articulatory 

knowledge and 

voicing features 

based on DNN/HMM 

for Mandarin speech 

recognition  

Reconhecimento 

da fala em 

mandarim 

 

 

 

 

 

HMM 

MFCC 

DNN 

HLDA 

SHC 

*Não informado 

pelo autor 
Precisão: 77,5% 

Lip contour detection 

for estimation of 

mouth opening area  

Investiga um 

modelo baseado 

em previsão 

linear para 

estimar erros na 

fala, a partir da 

detecção facial. 

Predição Linear  

AlgoritmoViola-

Jones 

Presença de 

dentes e língua. 

Influência da 

iluminação. 

Oclusões  

Coeficiente de 

correlação: 0.97 

                                                           
6Ramo de aprendizado de máquina baseado em um conjunto de algoritmos que buscam modelar abstrações de alto 

nível de dados usando um grafo profundo com várias camadas de processamento, compostas de várias transformações 

lineares e não lineares. Bengio e Yoshua (2009), Bengio et al.  (2013), Deng e Yu (2014), e Goodfellow et al. (2015). 
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Comparison on 

Neural Network 

based acoustic model 

in Mongolian speech 

recognition  

Reconhecimento 

de idioma 

mongol através 

de modelos 

acústicos  

LSTM 

VTLN 

DNN 

CNN 

TDNN 

*Não informado 

pelo autor 
Word Error Rate: 

LSTM 8.9% 

DNN 14.05 % 

CNN 13.62% 

TDNN 13;09% 

Improving emotion 

detection with speech 

by enhanced 

approach  

Reconhecer 

como e onde 

ocorre a 

influência de 

emoções durante 

a fala. 

SVM *Não informado 

pelo autor 
Acurácia: 87,1% 

Human Sensorimotor 

Cortex Control of 

Directly Measured 

Vocal Tract 

Movements during 

Vowel Production 

Compreender a 

relação entre 

excitações 

cerebrais e 

movimentações 

articulatórias. 

Mascara Binária, 

AHT (automatic 

hue threshold) e 

Codificação e 

Decodificação de 

sinais. 

Delay em captura 

de sinais (em 

tempo real) na 

integração ao 

vídeo 

Precisão: 56% 

Towards Automatic 

Speech Identification 

from Vocal Tract 

Shape Dynamics in 

Real-time MRI  

Criar modelos 

baseados em um 

mapeamento 

automático que 

identifique 

diferentes 

sequencias v-c-v 

Redes 

Convolucionais 

Recorrentes 

Padronizar a 

relação entre 

frames e v-c-v, 

para definição de 

camadas. 

Acurácia em: 

vogais: 0.96, 

consoantes: 0.68, 

v-c-v 0.42. 

Voice Pathology 

Detection Based on 

the Vocal Fold Signal 

and the Vocal Tract 

Signal Separation  

Reconhecer uma 

patologia vocal 

através de 

separação de 

sinais. 

SVM Patologias com 

sintomas 

similares.  

Precisão: 98,21% 

MRI-Based Vocal 

Tract Representations 

for the Three-

Dimensional Finite 

Element Synthesis of 

Diphthongs  

Detectar e 

classificar 

ditongos através 

de síntese 3d do 

trato vocal. 

Grades 

adaptativas e 

grade semipolar. 

*Não informado 

pelo autor 

Acurácia: 0.65 da 

trajetória 

dinâmica.  

Detection and 

Classification of 

Voice Pathology 

using Electrical 

Circuit Parameters  

Detecção 

automática de 

pólipos ou 

nódulos nas 

pregas vocais 

SVM *Não informado 

pelo autor 

Acurácia: 97,3% 

Automatic vocal tract 

landmark localization 

from midsagittal MRI 

data  

Identificação de 

pontos de 

interesse a partir 

de vibrações da 

fala. 

Flat-Net *Não informado 

pelo autor 
MSE = 3.6 

pixels, em contra 

partida, o método 

concorrente mais 

próximo 

alcançou 5.4 

pixels.  

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

 

1.3 Objetivos 
 

Observando uma gama de desafios e métodos para compreensão do trato vocal utilizando 

imagens, esta Tese propõe um auxílio a extração automática de um padrão útil através de 

detecção de pontos de interesse fundamentados em um ‘padrão-ouro’, durante o processo 

da fala, a partir da movimentação dos articuladores labiais.  
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Objetivos específicos: 

I. Auxiliar na tomada de decisão junto ao especialista em fonoarticulação, para 

reconhecimento de atributos para formalização de grupos em fase de triagem ou pré-

diagnostico.  

II. Formalizar uma metodologia trade-off para análise e avaliação da precisão (detecção) 

x estabilidade (rastreamento), observando a relação entre o “padrão-ouro” e os algoritmos 

de rastreamento automático.  

III. Analisar a viabilidade da utilização de dados não-acústicos, extraídos de ressonância 

magnética e representados através de uma sequência frames (série temporal), formalizada 

a partir de centroides dos lábios.   

 

1.4 Contribuições 

As Contribuições desta Tese são: 

I) Uma metodologia “Trade-off”, considerando a precisão (detecção) x estabilidade 

(rastreamento), onde a notação de bounding box manuais representam uma anotação de 

um especialista, formalizando um “padrão ouro” do rastreamento de lábios e 

consequentemente da fala. Enquanto os algoritmos de rastreamento automático objetivam 

“imitar” a trajetória do “padrão ouro”, buscando intermediar o “trade-off”. 

II) Auxílio na extração de padrões da fala, a partir da estrutura silábica e pausas entre 

palavras, utilizando imagens de ressonância magnética, na ausência de dados acústicos 

(sons). Detectando assim, “gargalos” em pontos de interesse, auxiliando o especialista na 

localização da debilidade. 

III) A partir de uma validação de resultados, comprovando a eficácia de tal método, a 

viabilidade para automatizar processos na educação e reeducação da fala, bem como a 

integração com variadas tecnologias de diagnósticos ou terapêuticas, tornam-se maior. 

1.5 Organização do trabalho 
 

No Capítulo 1, apresenta-se um panorama genérico e introdutório para a compreensão da 

proposta de Tese, bem como a motivação para a investigação e estruturação dos objetivos. 

No Capítulo 2, aborda-se os conceitos investigados para embasamento da fundamentação 

teórica, inicialmente a respeito do trato vocal, fala e seus distúrbios, logo após, aspectos 

do processo de rastreamento e séries temporais. Enquanto que no capítulo 3, são 
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abordados os algoritmos de rastreamento utilizados nesta Tese, bem como seu 

formalismo. A metodologia para extração do padrão, bem como validação do 

rastreamento automático utilizando um “trade-off” é exposta no capitulo 4. Logo após, 

uma avaliação é proposta para analisar o processo da fala de forma integral e em outro 

momento, para análise por palavras. No Capítulo 5, é discutido os resultados qualitativos 

e quantitativos. Por fim, no capitulo 6, apresenta-se a conclusão, as limitações da Tese e 

os trabalhos futuros.  
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2. Fundamentação teórica  

Uma das tarefas fundamentais da visão computacional é interpretar o movimento de 

um objeto ou múltiplos, em uma sequência de imagens ou vídeos (em tempo real ou 

não). Esta tarefa tem sido investigada ao longo de décadas e permanece com desafios 

atuais e complexos. Para tornar a solução deste problema, viável e eficaz, algumas 

hipóteses são consideradas a respeito do objeto de interesse, como o seu movimento 

e a possibilidade de estimação do mesmo. Sendo assim, esta Tese propõe e investiga 

a utilização de um trade-off em algoritmos de rastreio, onde o Aggregated Channel 

Features (ACF), é utilizado para formalização de um “padrão ouro”, ou seja, os 

objetos são detectados ou localizados (a partir da abertura ou distancia labial extraída 

dos centroides dos lábios superiores e inferiores) durante o rastreio manual, onde 

devem fornecer um parâmetro  da precisão do rastreio automático realizado pelos 

algoritmos: Boosting, Multiple Instance Learning (MIL), MedianFlow, Kernelized 

Correlation Filter  (KCF), Kanade–Lucas–Tomasi (KLT) e Channel and Spatial 

Reliability Tracker (CRST); e expressa através de uma série temporal, para 

compreensão do processo da fala (frame a frame) em uma larga sequência de imagens 

extraídas de ressonância magnética. Para que o padrão extraído seja o mais próximo 

da concepção do especialista, faz-se necessária uma compreensão da fala a partir do 

Trato Vocal, mais especificamente dos articuladores labiais.  

 

2.1 Trato vocal 

A análise do comportamento dos articuladores labiais, e consequentemente, a 

caracterização da produção da fala, requer um conhecimento da configuração do Trato 

vocal, para observação de aspectos anatômicos, fisiológicos e neurobiológicos.  

 O Trato vocal é um sistema dinâmico e estrutura fisiológica que integra produção 

de fala e percepção de “mundo real” para instruções neuromotoras, objetivando um fluxo 

sistemático e contextualizado para uma comunicação razoavelmente regular e precisa. O 

Trato vocal é composto pelos articuladores:   

a) Epiglote - Configura-se como uma estrutura localizada “detrás” da língua, com a 

função de controlar a deglutição entre glote e a faringe, bem como servir como “válvula” 

da laringe no auxílio a respiração.  
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b) Glote – consiste em uma estrutura anatômica localizada na parte inferior a laringe, 

possui a função de acesso e saída do fluxo de ar para os pulmões. 

c) Laringe – Possui o recurso da produção no vozeamento, peculiarmente na vibração das 

cordas vocais, no momento da pronuncia de sons das vogais. Auxilia no controle aéreo 

expiatório, no qual é sustentação para sonoridade e sopro fónico.  

d) Língua - A língua é um órgão muscular relacionado ao sentido do paladar, deglutição 

de alimentos e auxilio na definição de segmentos vocálicos, que são sons que   envolvem   

menor   número   de movimentos para sua produção.   São considerados fundamentais os 

seguintes movimentos: o movimento ântero-posterior do dorso da língua (mediado 

principalmente pela parte posterior do músculo genioglosso) e vertical do dorso da língua 

(mediado pelos músculos estiloglosso e pelo palatoglosso com o músculo longitudinal 

inferior atuando como sinérgico).  Para produção da vogal [i] participa também o músculo 

longitudinal superior e, para [i] e [e], os músculos transversos e hioglosso (Zemlin, 2005) 

(Adaptado de Gregio 2006).    

e) Palato - O palato é o limite inferior da cavidade nasal e superior da cavidade oral, sendo 

sua função fazer a separação entre estas duas cavidades. Seus dois primeiros terços são 

uma estrutura óssea – palato duro – e o terço posterior, uma estrutura flexível (muscular) 

– palato mole (Daniloff et al, 1980; Costa et al, 1994; Zemlin, 2005). A forma do palato 

duro pode variar individualmente e ocupa função na fala como articulador passivo 

realizando, em atuação com a língua, constrição da cavidade oral (Daniloff et al, 1980). 

O palato mole é uma estrutura músculo-fibrosa considerada continuação do palato duro. 

Caracteriza-se por ser inicialmente suspenso e posteriormente curvada para baixo e para 

trás; em posição de repouso, acompanha o contorno do dorso da língua. Sua borda livre 

denomina-se úvula (Costa et al, 1994; Costa, 2003). A musculatura do palato mole 

encontra-se relacionada à musculatura da faringe (Daniloff et al, 1980; Zemlin, 2005) 

(Adaptado de Gregio 2006).    

f) Parede da faringe – localizada ao “fundo” ou posterior a cavidade bucal, é considerada 

uma “coluna” muscular entre cavidade oral e o esôfago, responsável pelo controle de 

fluxo de ar entre sistema oral e respiratório, influenciando consideravelmente na 

entonação da pronuncia.  

g) Lábios (objeto de investigação desta Tese) – caracterizam-se por ser uma estrutura 

semimucosa auxiliar ao movimento mandibular (suficiente para o receptor compreender, 
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em algumas ocasiões, sem som), para melhoria na entonação de palavras e silabas, e 

controle de fluxo de ar para o trato vocal. Os articuladores labiais ou lábios, em sua 

estrutura externa, possui o:  folículo piloso, glândula sebácea, glândula sudorípara, 

mucosa com queratina e o conjuntivo denso; enquanto que na interna, possui: mucosa 

bem alta sem queratina e glândula salivar labial. Os lábios são basicamente compostos 

por tecidos e músculos com terminações nervosas, mas de grande importância na 

qualidade final da fala 

 Sendo assim, nesta Tese, os lábios superiores e inferiores apresentam-se como 

‘objetos a serem rastreados’ no momento da fala, para análise da motricidade orofacial 

através da abertura dos lábios. De acordo com Murray et al. (2015), a motivação e 

investigação para compreender a abertura labial baseada na distância entre tais articuladores 

labiais e inferir algum pré-diagnostico relacionado a um distúrbio ou dificuldade na fala, 

está em: 

 

I) Pausa entre palavras: excesso de pausas entre palavras podem comprometer a 

contextualização no desenvolvimento lógico de uma frase ou palavras compostas. 

Compreender o espaço e pausa entre palavras, influencia diretamente no ritmo e simetria 

de uma pronuncia regular e aceitável por parte do emissor de uma mensagem.  

 

II) Plosivação: característica em que o indivíduo concentra ar nas “bochechas” e recolhe 

levemente os lábios para a pronuncia correta de uma dada palavra, lembrando uma 

explosão, por exemplo a palavra: palhaço.  

 

III) Frontalização: quando os lábios abrem pouco para a pronuncia correta, em vogais 

como: ‘e’ e ‘i’, neste caso, os lábios possuem uma importante funcionalidade de controle 

para fluxo de ar (comumente observado no ato de cantar) e entonação.  

 

IV) Vogais: de acordo com (Shriberg et al. 1997), indivíduos com Apraxia da fala, não 

possuem dificuldades em entender o contexto das vogais no momento da escrita, porém, as 

limitações fonoarticulátorias influenciam negativamente em características acústicas, tais 

como: amplitude, duração e frequência fonética. Dessa forma, as vogais ‘e’ e ‘i’, 

configuram-se como as mais complexas no momento da pronuncia, enquanto que, as vogais 

‘a’ e ‘o’, são mais ‘fáceis’ devido ao sem som ‘aberto’.  
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V) Construção de frases longas: a construção de frase depende de um fluxo lógico e 

cognitivo por parte de quem a emite, sendo assim, a estrutura silábica de uma palavra deve 

ser compreendida e transmitida de forma sistemática, bem como as pausas regulares entre 

palavras. Os lábios, são articuladores que auxiliam no controle do ritmo e frequência da 

fala, implicitamente na formalização e formatação de tal estrutura fonética, denominada 

“frase”.  

 

VI) Fluxo de ar: a compreensão da cinemática da abertura labial é essencial no auxílio ao 

controle do fluxo de ar, observado principalmente em palavras com sons “anasalados”, ou 

seja, que contenham ‘ão’, ‘õe’ e ‘ãs’, como exemplo: fogão (palavra presente no 

experimento). 

 

VII) Compreensão rótica: as silabas róticas caracterizam-se por possuir a letra ‘r’ em 

palavras de forma a requisitar algum movimento particular, a depender de sua estrutura 

silábica e localização, ou seja, início – onde a vogal é tônica (por exemplo: escreve-se ‘rato’, 

mas pronuncia-se ‘rÁto’), meio - onde o ‘r’ um “tremer de lingua” (por exemplo: escreve-

se ‘livro’, pronuncia-se ‘livRRRo’) e no fim – caracterizando um tempo verbal. A 

cinemática da frontalização labial necessita ser compreendida para observação de algum 

“gargalo” neste tipo de consoante, durante a pronuncia de uma palavra.  

 

2.1.1 Fala 

A fala, como um processo de comunicação verbal ou linguagem pronunciada, tem sido 

objeto de interesse em diversas áreas do conhecimento, como a Lingüística, a 

Comunicação e Semiótica, a Engenharia, as Ciências da Computação, a Física, a 

Matemática, a Medicina e a Fonoaudiologia, todas integradas em um mesmo domínio – 

as Ciências da Fala. 

 Os desafios frente a complexidade em compreender um processo que envolve 

aspectos sociais, linguísticos7 e neurofisiológicos, não são poucos, devido a (I) praxia da 

fala, que segundo Navarro (2018), remete à capacidade neurofuncional aprendida que o 

falante tem de programar os gestos fonoarticulatórios envolvidos na produção motora da 

fala. A fala exige a coarticulação de segmentos fonéticos em meio a uma estrutura que 

                                                           
7 Linguagem é o sistema simbólico usado para representar os significados em uma cultura, abrangendo seis 

componentes: fonologia (sons da língua), prosódia (entonação), sintaxe (organização das palavras na frase), morfologia 

(formação e classificação das palavras), semântica (vocabulário) e pragmática (uso da linguagem). 
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recobre, além dos aspectos segmentais da fala (produção dos sons), também os 

suprassegmentais, como entoação e prosódia; bem como a (II) inteligibilidade da fala, 

que de acordo com Hustad (2006) é o grau com o qual a mensagem do falante pode ser 

decodificada pelo ouvinte. 

 A fala é um produto da linguagem, que necessita minimamente dos atributos (I) e 

(II) para estabelecer um padrão entre emissor e receptor, necessitando constantes 

observações durante as fases iniciais do desenvolvimento humano, para que não haja 

consequências futuras no contexto individual do ‘ser’, como exclusão social e 

recorrências clinicas.  

 

2.1.2 Distúrbios da fala 

A investigação das causas da fala debilitada e comprometida, mostram-se como 

importante pilar na formalização de um perfil patológico do indivíduo, delegando o tipo 

de tomada de decisão por parte do especialista, se decorrente de uma aprendizagem 

irregular ou distúrbio. De certa forma, os distúrbios da fala possuem algum grau de 

complexidade em sua identificação, devido a ‘pessoalidade’ dos perfis e suas respectivas 

reações a procedimentos clínicos e terapêuticos, sendo assim, temos dois distúrbios ‘alvo’ 

nesta investigação, a Apraxia da fala e o Transtorno persistente da fala. 

2.1.2.1 Apraxia da fala 

A fala implica no esforço neurofuncional aprendido de forma sistemática e estrutural, 

onde o emissor possui a competência de planejar movimentos fonoarticulatorios na 

produção motora. Enquanto que um transtorno destas articulações (e consequentemente, 

seus movimentos) caracterizados pelas anomalias musculares (vagareza, fraqueza, 

incoordenação), estomatognáticas (respiração, mastigação, deglutição), neurológicas ou 

cognitivas, é conceituada como ‘Apraxia da fala’, onde pode-se solidificar tal conceito a 

partir de: 

 

(I) Para a American Speech Language-Hearing Association é o distúrbio de origem 

neurológica, no qual a precisão dos movimentos da fala está prejudicada na ausência de 

déficits neuromusculares, com alterações segmentais e suprassegmentais de fala e 

linguagem, tais como: tateio articulatório no início da elocução de fala; erros de 

substituição de fonemas caracterizados por metátese8; omissões frequentes de fonemas; 

                                                           
8 Metátese é a reordenação de sons dentro da mesma palavra, influenciada pela facilitação da pronúncia no sistema da 
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trocas inconsistentes de fonemas na fala; alta incidência de erros em vogais; aumento do 

número de erros em unidade maiores de fala; movimentos orais voluntários prejudicados; 

realização inconsistente do acento (sílaba tônica); redução das habilidades 

diadococinéticas9; alteração na prosódia, na qualidade vocal e na fluência; dificuldades 

significativas em imitar palavras e frases e uso predominante de formas silábicas simples, 

podendo ser percebidas através de gesticulações labiais e pelo esforço frontal labial; 

linguagem expressiva reduzida em relação à linguagem compreensiva, podendo persistir 

em fases posteriores do indivíduo.  

 

(II) Gubiani et al. (2015) investigam o processo de aquisição de linguagem, bem como o 

reconhecimento de ‘gargalos’ nesta fase, tais como: ritmo reduzido de fala, redução de 

palavras por não coarticulação do sequenciamento de sílabas das palavras; alteração 

entoacional; alteração no sistema fonológico; erros que se assemelham aos erros de 

adultos com apraxia adquirida. Tornando o desenvolvimento cognitivo e social do 

indivíduo (principalmente em crianças) irregular e impreciso. 

 

Freitas (1997) reafirma que a fala é repleta de praxia, por isso, deve-se identificar a 

intensidade e a natureza das alterações fonoarticulatórias, ou seja, convém esclarecer 

como e por que elas se apresentam; deve-se buscar se elas são de ordem ártrica (controle 

neuromuscular) e práxica (programação e execução dos gestos fonoarticulatórios).  

 

2.1.2.2 Transtorno persistente da fala 

De acordo com Fish (2019), o Transtorno persistente da fala (TPF) apresenta junto ao 

indivíduo uma drástica redução na inteligibilidade da fala, entretanto, as dificuldades 

subjacentes estão relacionadas a organização de regras que regem os sistemas de 

interpretação motora, ou seja, sabe conceitualmente o que é aquele objeto, porém existe 

uma limitação ao descreve-lo.  

 O impacto na fala do indivíduo neste contexto, especialmente em suas fases 

iniciais do desenvolvimento, envolve o uso atípico ou atrasado dos padrões linguísticos e 

sonoros (percepção de mundo), sendo observados nos erros recorrentes da pronuncia de 

                                                           
língua. 
9 Habilidade de realizar rápidas repetições de segmentos simples de fala. Sua avaliação reflete a adequação da 

maturação e a integração neuromotora do paciente, oferecendo um índice acústico da velocidade dos movimentos 

articulatórios e da posição dos articuladores, sendo, portanto, considerados testes de habilidade neurológica.  
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palavras repetidas e dissílabas (considerada mais simples após a monossilábica) ou com 

constantes variações fonéticas (variabilidade fonética). Segundo Hammer et al. (2006) 

destacam-se: 

 

I) Diferenças ocasionais entre habilidades de fala expressiva e receptiva. 

 

II)  Inconsistência em padrões fonológicos em graus elevados, principalmente na 

frontalização (concentração da tonalidade da palavra através da estrutura esofágica e 

controle do lábio, com pequena abertura) e plosivação de palavras (ato de encher a 

bochecha de ar antes de algum fonema especifico, passando a ideia de ‘explosão’).  

 

III) Erros consistentes ou repetitivos de fonemas independentes do contexto, levando o 

indivíduo a buscar palavras similares e substituição fonética. 

 

IV) Não há prejuízos com velocidade e ritmo fonético, porém, existe o estresse em 

fonemas específicos a depender do indivíduo.  

 

2.2 Rastreamento 

Para Yilmaz (2006), o rastreamento de objetos é uma tarefa relevante dentro da área de 

visão computacional. Com o aumento10 do número de computadores e dispositivos de 

alto processamento, a disponibilidade de câmeras de vídeo e imagens de alta qualidade, 

bem como a crescente necessidade de análise automatizada, gerou grande interesse e 

expectativa em algoritmos de rastreamento de objetos. Existem três passos-chave (fig. 6) 

na análise de imagens e vídeos: detecção de objetos móveis ou pontos de interesse, 

rastreamento de tais objetos frame a frame e análise do rastro de objetos para reconhecer 

seu comportamento (através da trajetória, ou seja, o “caminho” que deve ser ou foi 

percorrido pelo objeto).  

                                                           
10 Segundo a IDC Consulting, o mercado de venda de computadores cresceu 12% em 2019. 
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Figura 6. Pontos de detecção do objeto após rastreamento em uma trajetória. 

Fonte: Elaboração do autor 

Para Yilmaz (2006), rastreamento é uma sequência temporal de estados que define a 

trajetória do objeto, enquanto a diferença entre dois estados consecutivos define o 

movimento do objeto. Não limitada a estas, ainda tem-se: 

 

I. reconhecimento baseado em movimento, ou seja, detecção automática de objetos etc;  

II. vigilância automatizada, ou seja, monitorização de uma cena para detectar atividades 

suspeitas ou eventos improváveis; 

III. indexação de vídeo e imagens, ou seja, anotação e recuperação automática dos vídeos 

e imagens em bancos de dados multimídia; 

IV. interação homem-computador, ou seja, reconhecimento de gestos, rastreamento 

ocular para entrada e saída de dados em computadores e dispositivos.          

V. Monitoramento de tráfego, ou seja, coleta em tempo real de estatísticas para direcionar 

o fluxo. Isto é, planejamento de caminhos baseado em vídeo e recursos para evitar 

obstruções. 

 

Reiterando conceitualmente, o algoritmo de rastreio ou tracking pode ser 

entendido a partir de um problema ‘central’ que é estimar a trajetória ou rastro de um 

objeto no plano de imagem à medida que este se move numa cena. Em outras palavras, 

atribui ‘etiquetas’ consistentes aos objetos rastreados em diferentes quadros de um vídeo 

ou sequência de imagens. Um rastreador ou tracker também pode fornecer informações 

centradas em objetos, como orientação, área ou forma de um objeto. Os desafios em 

cenários onde o rastreamento de objetos é utilizado tornam-se mais complexos se existir 

estas atribuições:  

 

I. Perda de informação causada pela projeção do mundo 3D numa imagem 2D;  

II. Ruído nas imagens;  

III. Formas e movimento complexo de objetos;  

IV. Natureza não rígida ou articulada dos objetos; 
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V. Distorções e oclusões parciais e totais do objeto;  

VI. Modificação de iluminação entre cenas; 

VII. Requisitos de processamento em tempo real. 

 

2.2.1 Classificação de Rastreadores 
 

Dada a evolução dos rastreadores e dos complexos cenários ao longo dos anos (Ojha 

e Sakhare, 2015), (Fan et al., 2016), (Yadiz e Bouwmans, 2018), (Wang et al. , 2019), 

(Ciaparrone et al. , 2020), (Liu et al. , 2020), (Chapel e Bouwmans, 2020), a 

caracterização do objeto de interesse, como: localização, volume e posicionamento, 

vem exigindo uma precisão da estimação do movimento cada vez mais precisa, dado 

a existência de recursos computacionais para isso, como: GPU11´s e Clouds12. De 

forma individual, os rastreadores possuem comportamentos distintos uns dos outros, 

sendo assim, considera-se uma breve classificação (Fig 7): 

 

 
Figura 7. Classificação de rastreadores baseado na representação do objeto 

Fonte: (Lins 2017) 

 

a. Pontos  

São exaustivamente utilizados para representar minuciosos objetos que não possuem 

drásticas mudanças de escala. Tais algoritmos são conceituados como rastreadores de 

ponto (Point trackers). Os rastreadores de ponto conseguem exclusivamente estimar o 

movimento de translação do objeto. Esta estimativa pode ser realizada usando 

rastreamento frame a frame (Lucas, 1981; Shi, 1994), correlação por ponto de referência 

(Veenman, 2001), classificação por ponto de referência (Lepetit, 2005) ou predição linear 

(Zimmermann, 2009) (Adaptado de LINS, 2017). 

 

 

                                                           
11Graphics Processing Unit , incorpora as funções de iluminação e transformação de vértices (transform and lighting), 

que antes eram efetuadas no processador central do computador(CPU), mais exatamente em seu co-processador 

aritmético (FPU, unidade de ponto flutuante), incluem também capacidades de aceleração 2D e capacidades de 

framebuffer. 
12 É considerada uma entidade não-física e dinâmica, conectada a uma rede de servidores remotos e não dependendo 

da referência geolocalizada do mesmo, conectados e em operação relacionada a um ecossistema em comum. 
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b. Formas geométricas 

Como caixas delimitadoras (Bounding boxes), são constantemente utilizadas para 

representar o movimento de objetos que sofrem modificações significativas em sua 

escala. Estes métodos estimam a localização, escala e rotação do objeto no plano. 

Qualquer variação anormal das citadas neste parágrafo é tipicamente compreendida como 

uma mudança na aparência do objeto (Adaptado de Lins, 2017). 

 

c. Contornos  

São usados para representar objetos não rígidos ou dinâmicos. A representação de 

parâmetros através de contornos (ou limiares) foi utilizada para rastrear cabeças humanas 

(Birchfield, 1998) ou formas complexas. Enquanto que a representação não paramétrica 

foi implementada no rastreamento de pessoas em filmagens esportivas (Yilmaz, 2006), 

ou vários outros objetos não rígidos, incluindo animais e mãos humanas (Reid, 2010) 

(Adaptado de Lins, 2017). 

 

d. Modelos articulados  

São utilizados na representação do movimento de objetos não rígidos que são estruturados 

em N partes rígidas. Estes modelos geralmente consistem de várias formas geométricas, 

onde o movimento relativo é restringido por um modelo de suas relações geométricas. 

Tais modelos articulados vêm sendo utilizados para rastrear seres humanos (Wang, 2003) 

(Ramanan, 2005) ou braços humanos (Everingham, 2008) (Adaptado de Lins, 2017). 

 

e. Campo de movimento  

Bruhn (2005) afirma que constitui-se por uma representação não paramétrica do 

movimento do objeto que dá o deslocamento de cada pixel do objeto entre dois frames 

(Adaptado de Lins, 2017). 

 

 O rastreamento ou rastreamento visual é um problema complexo, pois muitas 

circunstâncias variadas precisam ser integradas e reconciliadas em um algoritmo. Por 

exemplo, um rastreador pode ser bom em variações de iluminação, mas possuir 

dificuldade em lidar com mudanças de aparência do objeto devido a variações de 

posicionamento ou ângulo de visão. Um rastreador pode prever o movimento para 

antecipar melhor sua velocidade, mas então pode ter dificuldade em seguir objetos que 

saltem. Um rastreador pode fazer uma suposição detalhada da aparência, mas então pode 
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falhar em um objeto articulado. Pode rastrear muito bem em um vídeo rgb, e ter 

dificuldades em um vídeo com escala de cinza. Enquanto que o rastreamento em tempo 

real, exige um alto “poder” de processamento e análises de dados iterativas e interativas. 

 Apesar de muitos desafios, as técnicas e algoritmos para obtenção de rastreamento 

visual tem sido cada vez mais robustas e eficientes, devido à alta potência de 

processamento, recursos de vídeo e qualidade em extratores de vídeos (câmeras e 

maquinas de ressonância magnética e tomografia) e com isso exige-se uma alta precisão 

e com baixo custo operacional de algoritmos que executam o rastreamento de objetos.  

 Para a compreensão do processo de rastreamento de forma detalhada, até o 

momento da extração de um padrão útil, é necessário embasarmos como se caracteriza 

uma representação do objeto, descritores de características, classificação do objeto e 

finalmente, o rastreamento do objeto. 

Nesta Tese, utilizou-se a interseção entre pontos e formas geométricas.  

2.2.2 Descritores de características  

No processamento de imagens (incluindo a concepção de quadros particionados de um 

vídeo), uma característica é, genericamente, uma informação relevante para um 

direcionamento junto a uma tarefa computacional relacionada a uma aplicação específica. 

As características podem ser estruturas específicas relacionadas com a imagem como 

bordas, pontos, objetos, textura etc. Em cenários com múltiplos objetos, por vezes apenas 

um tipo de característica pode não fornecer a informação suficiente da imagem, o que 

resulta em duas ou mais características a serem extraídas. Os recursos são utilizados para 

diferenciar entre objeto em primeiro plano e o objeto do fundo, são:  

a. Cor 

No processamento de imagem, o espaço de cor RGB (vermelho, verde e azul) é utilizado 

para representar a cor. O espaço RGB (Joshi e Thakore 2012) usa a combinação de cor e 

característica de contorno no rastreamento de objetos, onde é influenciada por dois fatores 

tangíveis, que são: a distribuição de potência espectral e as propriedades de refração da 

superfície. A Matiz, saturação (leveza) e valor (brilho) (HSV) são os três componentes 

do espaço HSV é também um do espaço de cor uniforme, mas é sensível ao ruído (Pu et 

al. 2011). Em contrapartida, tem-se a escala de cinza, as quais são compostas por 256 
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diferentes tonalidades de cinza e de forma “não-binária” (Yilmaz 2006), comumente 

extraídas de aparelhos de raio-x, ressonância magnética e tomografia. 

b. Borda  

A detecção de bordas é utilizada para identificar modificações na intensidade da imagem 

e são menos sensíveis às mudanças de iluminação (Oliveira et al. 2009). Para rastrear a 

borda do objeto, o limite de uma característica é utilizado.  

c. Textura 

É utilizado para variabilidade de superfície e segmentação de imagem com propriedades 

tais como suavidade e regularidade. A textura da imagem dá a informação sobre a 

disposição espacial das cores.  

2.2.3 Classificação do objeto  

O processo da classificação consiste na compreensão individual de componentes como: 

objetos, padrões, regiões de imagem, pixels etc nos quais, são agrupados com base na 

similaridade entre o item e a descrição do grupo. De forma genérica, a classificação de 

objetos em vídeos, são classificações baseadas na forma, no movimento, na cor e na 

textura.  

a. Classificação baseada na forma 

A classificação baseada na forma, aplica-se exclusivamente à geometria de um objeto, 

não a sua análise de estrutura, tal classificação necessita da observação extraída das 

regiões e seus respectivos movimentos. (Wei et al. 2011) explora a investigação de várias 

características de formas com métricas de precisão e desempenho. (Hota et al. 2007) 

demonstraram um método para rastrear pessoas especificas em cenas, em meio a uma 

multidão, com muitas situações de oclusão entre as pessoas (objeto a ser rastreado). De 

acordo com (Tsai et al. 2006), a classificação baseada na forma é moderada em precisão, 

tempo de execução e o custo computacional também é consideravelmente baixo em 

comparação com outros métodos de classificação. 

b. Classificação baseada no movimento 

Segundo (Lee e Yu, 2011), a classificação baseada no movimento é eficaz para redução 

de dependência dos princípios espaciais dos objetos e oferece um método robusto de 

classificação. Sendo assim, (Javed e Shah, 2014) não requer modelos pré-definidos, mas 
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busca identificar um objeto estático. Embora seja moderada em precisão, esta é uma 

forma de classificação computacionalmente custosa, de acordo com (Johnsen e Tews, 

2009).  

c. Classificação baseada na cor 

O espaço de cor ou a representação do recurso de cor é a abordagem mais eficiente para 

representar uma similaridade da imagem colorida. A cor é considerada uma característica 

“não complexa” para utilização em métricas de avaliação para comparação com outras 

características. De acordo com (Pu et al. 2011), Sistemas de recuperação de imagem que 

efetuam buscas mais eficientes e com acurácia aceitável são as baseadas em cores. 

Complementando esta afirmação, (Javed e Shah, 2002) (Vidyashree e Rao, 2018) 

afirmam que a classificação baseada em cores, apesar de sua acurácia satisfatória no 

auxílio de buscas por objetos, ela requer mais tempo e custo de processamento 

computacional, muitas das vezes sendo necessária a utilização de recursos gráficos 

dedicados a uma tarefa.  

d. Classificação baseada na textura 

No contexto da utilização deste classificador, a tarefa central é extrair características uteis 

e eficazes da imagem com texturas. Métodos baseados na textura como histogramas de 

gradiente orientado (do inglês, histogram of oriented gradientes - HOG) (Dalal e Triggs, 

2005) usam características de alta dimensão baseadas em bordas e usam máquina vetorial 

de suporte (do inglês, support vector machine - SVM) para detectar regiões. De acordo 

com (Javed e Shah, 2014), proporciona uma melhor qualidade de precisão com um custo 

de processamento e tempo de execução de tarefa, razoável.  

2.2.4 Rastreamento do objeto 

O objetivo principal de um rastreador é produzir e compreender uma trajetória de um 

objeto ao longo do tempo, localizando sua posição em cada quadro do vídeo, ou seja, 

detectar. O rastreador de objetos também pode extrair a região na imagem onde o objeto 

se encontra, a cada movimento. As atribuições de desvincular o objeto e estabelecer uma 

relação entre suas instâncias através dos quadros, podem ser uniformes ou em conjunto. 

Na primeira abordagem, as possíveis regiões de objetos em cada quadro são extraídas 

através de um algoritmo de detecção e, em seguida, o rastreador corresponde aos objetos 

entre os quadros (Yilmaz 2006). Na segunda abordagem, a região do objeto e a correlação 
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pode ser estimada em conjunto, pelo incremento iterativo da localização do objeto e da 

informação extraída da região obtida a partir dos quadros anteriores. Em (Ojha e Sakhare, 

2015) explana uma importante tarefa de um rastreador, onde existe a alternativa de 

atribuir “etiquetas” consistentes aos objetos rastreados em quadros de vídeo ao longo da 

trajetória. Dependendo do domínio, método e algoritmo de rastreamento, um rastreador 

também pode fornecer informações centradas no objeto, como área, orientação e forma 

de um objeto. O rastreamento pode se tornar uma tarefa complexa uma vez que se propõe 

a compreender formas, movimentos, oclusões e articulações de objetos. Em contrapartida, 

suas vantagens principais consistem na extração de informações como forma, área e 

orientação, a depender do método e algoritmo de rastreamento a ser implementado. Os 

processos de rastreamento são classificados em: rastreamento baseado em região, 

contorno e características.  

a. Rastreio baseado na região 

Esta metodologia aborda que o rastreamento de objetos atua de acordo com as mudanças 

das cenas de um vídeo (ou sequência de imagens) com objetos em movimento. Baseado 

na remoção do fundo, as regiões de movimento são comumente identificadas pela 

remoção do fundo da imagem ou vídeo atual. (Kilger 1992) utilizou esta metodologia em 

seu experimento, onde implementou um sistema de monitoramento de tráfego em tempo 

real para detecção de veículos em movimento, onde reforçou a complexidade de detectar 

os veículos em congestionamento, uma vez que os veículos ocluem parcialmente ou 

totalmente uns aos outros, em alguns momentos dos vídeos.  

(McKenna et al. 2000) propôs uma interação entre a informação extraída de cores e o 

gradiente, onde é obtida a partir do método de remoção de fundo para interpretar sombras 

e “vestígios” de cores imprevisíveis, onde conclui que algumas situações como, duas 

pessoas (durante um movimento) se vestiram de maneira semelhante, então o rastreador 

falhará em rastrear quando eles formarem um grupo. 

b. Rastreamento baseado no contorno 

Este método objetiva rastrear objetos em movimento, interpretando seus contornos como 

delimitadores e atualizando dinamicamente ao longo do rastreio em um vídeo, reduzindo 

a complexidade computacional em comparação com a detecção baseada na região. (Viola 

et al. 2003) através de um filtro, integra as informações de deslocamento (extraídas 
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durante o rastreamento quadro a quadro em um vídeo) e de aparência para detectar um 

pedestre, reduzindo drasticamente o custo de processamento em relação a outros métodos.  

c. Rastreamento baseado em características 

Este método tem como objetivo, a detecção e rastreamento com a integração de 

informações a partir da extração de elementos, agrupamento e características em relação 

a uma de imagem ou “quadros” de um vídeo. Ele rastreia subcaracterísticas, como pontos 

ou linhas especificas no objeto. A eficiência do rastreamento baseado em características 

pode ser otimizada adicionando uma restrição de movimento simples. O problema de 

oclusão “parcial” pode ser solucionado, com algumas das subcaracterísticas que 

permanecem visíveis no objeto.  

2.3 Séries temporais 

Série temporal pode ser compreendida como um conjunto ou coleção de dados 

observados ao decorrer do tempo de forma sistemática e estruturada. O Atributo mais 

‘relevante’ em tais tipos de dados, é a dependência entre vizinhos, pois a partir da 

observação e analise dos mesmos, torna-se possível a definição de um modelo.  

É notável entender que a relação entre variáveis de uma Série Temporal depende do 

cenário, bem como da problemática envolvida. É importante salientar algumas aplicações 

notoriamente participantes do cotidiano genérico, como: na Economia, preços diários e 

taxa de desemprego; Medicina, níveis de eletrocardiograma ou eletroencefalograma; e 

Meteorologia, temperaturas diárias e registro de marés, não limitados a estes exemplos.  

Quanto a sua terminologia ou classificação, uma Série Temporal pode ser: 

Contínua: Ocorre quando tais dados extraídos de uma observação são contínuos e 

ininterruptos quanto sua observação. Definindo assim um conjunto 𝑇 = {𝑡: 𝑡1 < 𝑡 < 𝑡2}  

denotado por {𝑋(𝑡) ∶ 𝑡 ∈ 𝑇} . 

Discreta: Neste cenário, os dados são observados ao decorrer da Série, ocorre em 

‘espaços’ intervalados entre tempos específicos e é definido pelo conjunto 𝑇 =

{𝑡1 , … , 𝑡𝑛} que será denotada por {𝑋 ∶ 𝑡 ∈ 𝑇} e de forma ‘simplista’ 𝑇 = {1,2, … , 𝑛} . 

E por fim, uma Série Temporal pode ser Multivariada, onde y dados extraídos podem ser 

observados a cada tempo e denota-se através de {𝑋1𝑡 , … , 𝑋𝑘𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇}, ou seja, um 
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conjunto de amostras de Séries correlacionadas devem ser analisadas dinamicamente, 

extraindo assim vetores de observações.  
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3. Algoritmos de rastreamento  

 

Algoritmos de rastreamento baseiam-se em três princípios: a aparência constante, 

movimentos pequenos e a coerência espacial. Como a maioria dos sensores de captura de 

imagem captam apenas parte da informação de uma cena, a noção de profundidade é 

perdida. Por isso nem sempre esses princípios são verdadeiros. O que faz com que tais 

algoritmos tendam a cometer erros em longas trajetórias, denominados desvios (Kalal et 

al. 2010), tornando-se frequentes e cumulativos e consequentemente ocasionando a perda 

do rastreio ou redução de precisão.  

 

 Para encontrar o objeto após uma perda, um recurso de detecção é utilizado em 

conjunto com o rastreador. Por isso esses métodos recebem o nome de "rastreadores por 

detecção". Neste capítulo, imerge-se na formalização dos rastreadores utilizados neste 

trabalho, são eles: ACF, Boosting, MIL, MedianFlow, KCF, KLT e CRST. 

3.1 ACF 

Proposto em (Dollar et al. 2014), o rastreador denominado Aggregated Channel Features 

(ACF) utiliza um recurso integrado que é composto por três canais de espaço de cor LUV, 

um canal de gradiente normalizado e um histograma de seis canais de gradiente orientado 

(HoG) e logo após, organizado e ordenado em uma árvore de decisão. 

 (Dollar et al. 2014) explana que as características agregadas extraídas estão 

representadas em uma ‘árvore de decisão’ e treinadas utilizando bootstrapping e 

classificador AdaBoost, alternadamente e repetidamente com várias etapas estruturadas. 

Em cada etapa, os exemplos negativos são extraídos e “empilhados” com os anteriores. 

 De acordo com (Yi et al. 2019) o classificador AdaBoost é utilizado para o 

reconhecimento de objetos e caracteriza-se por ser um algoritmo de aprendizagem em 

grupo, que integra uma sequência de classificadores “fracos” para a concepção de um 

classificador “forte”. O pseudo-código do classificador AdaBoost é apresentado:  

Classificador Adaboost 

Inicializar pesos iguais para todas as arvores de profundidade 

Para cada profundidade - duas árvores fazem 

Treinar a profundidade atual – dado o peso em duas árvores  
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     Teste a atual profundidade – dado o treino em duas árvores 

Repor o peso da árvore atual com base no erro ponderado 

Redefinição de pesos com base em previsões de conjuntos 

Fim para 
Pseudocódigo 1. Algoritmo ACF 

 Nesta Tese, o rastreador ACF extrairá através de um bounding box, a região de 

interesse – ROI, que consiste na área positiva (lábios superiores e inferiores), e logo após, 

a extração do centroide.  

 As regiões positivas são obtidas através de dados de treinamento extraídos de uma 

bounding box em relação ao que for interessante para o rastreamento. Contudo, a região 

negativa é extraída automaticamente em toda a área da imagem ou vídeo, exceto no que 

está interno ao bounding box. No ACF, I (x,y) representa a imagem RGB de tamanho M 

x N composta por três canais. Primeiro, a imagem é transformada no espaço de cor LUV, 

e depois a magnitude do gradiente da imagem I é calculada utilizando a seguinte fórmula. 

𝑀(𝑖, 𝑗) = √(
𝜕𝐼 (𝑖,𝑗)2

𝜕𝑥
) + √(

𝜕𝐼 (𝑖,𝑗)2

𝜕𝑦
)     (1) 

(Hermawati et al. 2018) descreve que, a orientação do gradiente da imagem I é expressa 

pela seguinte equação  

𝑂(𝑖, 𝑗) = tan−1(
𝜕𝐼 (𝐼,𝐽)

𝜕𝑥
𝜕𝐼(𝐼,𝐽)

𝜕𝑦

)     (2) 

onde 
𝜕𝐼(𝐼,𝐽)

𝜕𝑥
  é a derivada I nas coordenadas (i,j) na direção ‘x’ e 

𝜕𝐼(𝐼,𝐽)

𝜕𝑦
   caracteriza-se por 

ser a derivada I nas coordenadas (i,j) no sentido ‘y’. A imagem de gradiente é suavizada 

utilizando uma função de convolução entre a imagem de gradiente e um filtro triangular 

[1 2 1] / 4. Logo após, a imagem suavizada é normalizada para obter as especificações da 

escala de gradiente pela seguinte equação. 

𝑁(𝑖, 𝑗) =
𝑛(𝑖,𝑗)

𝑆(𝑖,𝑗)+𝑐
      (3) 

onde S(i,j) é a imagem suavizada e c é uma pequena constante de normalização. A 

atribuição do gradiente orientado é utilizado através de interpolação linear das 

características de uma imagem através de  
𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑠𝑖𝑧𝑒
 𝑥 

𝑛

𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑠𝑖𝑧𝑒
.   
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3.2 Boosting 

Proposto em (Grabner et al. 2006), o rastreador Boosting, é uma versão online do 

algoritmo de reconhecimento de objetos conhecido como AdaBoost (explanado na 

subseção anterior deste trabalho). Tal algoritmo online, reforça a metodologia da 

utilização de um conjunto de classificadores “fracos” para a obtenção de um classificador 

robusto. O Processo baseia-se em um modelo de “cascata” e inicializa a primeira seleção 

com a relevância da amostra atual, seleciona o melhor classificador fraco com o menor 

erro e passa a relevância estimada para a próxima seleção, com o objetivo final de 

atualizar todas as seleções no processo. Para o entendimento deste algoritmo, faz-se 

necessária a definição de algumas nomenclaturas:  

Weak classifier: Um Weak classifier ou classificador fraco, objetiva possuir 

minimamente um desempenho parcialmente melhor em relação a seleções aleatórias (ou 

seja, para um problema de decisão binária, a taxa de erro deve ser inferior a 50%). A 

hipótese hweak formulada através de um classificador fraco corresponde a uma 

característica e é resultante da aplicação de um algoritmo de aprendizagem. 

Seleção: Determinado um conjunto de classificadores fracos W com a hipótese Hweak = 

{ℎ1
𝑤𝑒𝑎𝑘, … , ℎ𝑊

𝑤𝑒𝑎𝑘}, um seletor seleciona exatamente um desses.  

hsel (x) = ℎ𝑤
𝑤𝑒𝑎𝑘(x)     (4) 

onde W é determinado de acordo com um critério de otimização. Na realidade, usamos 

o erro 𝑒𝑖 estimado de cada classificador fraco ℎ𝑖
𝑤𝑒𝑎𝑘 ∈ Hweak tal que m = arg mini ei. 

Strong Classifier: Um Strong classifier ou classificador forte é determinado em um 

conjunto de N classificadores fracos. Um classificador forte é calculado através de uma 

combinação linear de seleções, onde o valor con f (.) (que está relacionado com a margem) 

pode ser apresentado como uma métrica de confiança do classificador forte. 

hStrong(x) = sign(con f(x))     (5) 

con f(x) = ∑ 𝛼𝑛𝑛
𝑛=1 . ℎ𝑛

𝑠𝑒𝑙(𝑥)     (6) 

O “cerne” do algoritmo Boosting on-line é a concepção da utilização de “seletores” (no 

momento das seleções) no processo, onde sua atualização é incremental e iterativa (todos 

são atualizados em conjunto) através de um “classificador fraco global”, que são 
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inicializados de forma aleatória e a sua complexidade se dá através da sua quantidade de 

características.   

Logo, as seleções modificam estruturalmente para o melhor classificador fraco em relação 

ao atual estimado λ e o peso da relevância é transferido para a próximo seleção. Este 

processo é reforçado até que todos os seletores sejam atualizados, implementando uma 

melhor performance no processo de classificação.  

3.3 MIL 

Apresentado por (Babenko et al. 2009), o rastreador Multiple Instance Learning (MIL), 

estende as funcionalidades do algoritmo Boosting Online, no qual utiliza-se um conjunto 

de patches de imagem (chamado “bag”), em contrapartida a uma única amostra para 

treinamento. Um “bag” incluindo minimamente um exemplo positivo é denominado de 

“bag” positivo. O MIL tracker integra muitos pequenos patches de imagem no objeto de 

rastreio (lábios superiores e inferiores, neste trabalho) como possíveis “bag” positivos e 

seleciona o mais satisfatório para ser o padrão positivo, minimizando na perda de 

informações relevantes, bem como em uma “etiquetagem” errônea. Um pseudocódigo 

pode ser compreendido: 

Rastreador MIL 

Entrada: Novo número do quadro de vídeo k  

Cortar um conjunto de patches de imagens, Xs= {x | s > || l(x) - Lt-1||} e computar os 

vetores de características. 

Usar o classificador MIL para estimar p(y= 1 | x) for x ∈ Xs.  

Atualizar a localização do rastreador lt= l(argmaxx∈X
s p( y | x ))   Cortar dois 

conjuntos de patches de imagens Xr= {x| r > || l(x)- lt}  e Xr,β = {x | β> || l(x)- lt || > r}.   

Atualizar modelo de aparência MIL com um bag positivo Xr e |Xr,β |  bags negativos, 

cada um contendo um único patch de imagem a partir do conjunto Xr,β.  
Pseudocódigo 2. Algoritmo MIL 

Abordagens tradicionais de aprendizagem para a concepção de um classificador binário 

com a função de estimação p (y | x), buscam um conjunto de dados da forma {(x1, y1), ... 

(xn, yn)} onde xi é uma instância (vetor de característica para um patch de imagem), e yi 

∈ {0,1} é um rótulo binário. Na abordagem do MIL (Multiple Instance Learning), a 

estruturação e formalização dos dados é compreendida por {(X1, y1)... (Xn, yn)}, no qual 

um “bag” Xi ={xi1, ..., xim} onde yi “etiqueta” de um “bag”. As “etiquetas” do “bag” são 

definidas como:  

𝑦𝑖 =
max (𝑦𝑖𝑗)

𝑗
     (7) 
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Onde yij são as “etiquetas” de instância, porém, não são conhecidas no processo do 

treinamento. De outro modo, um “bag” é denominado positivo se abranger minimamente 

uma instância positiva.  

3.4 MedianFlow 

Proposto por (Kalal et al. 2010) e Kalal (2012), o rastreador MedianFlow, é uma 

abordagem bidirecional que combina um forward e backward tracking. A veracidade 

forward e backward é analisada como uma métrica de qualidade para contribuir com o 

processo de rastreamento. Tal abordagem compõe trajetórias tanto para frente como para 

trás a cada momento, e seus erros equivalentes são estimados. A trajetória com o mínimo 

erro para frente e para trás é selecionada como o pretendente para o rastreamento seguinte, 

onde sua localização é dada por t + 1, com o objetivo de estimar pontos que são 

modificados “radicalmente” de sua localidade. A proposta central desta abordagem é 

oferecer um rastreamento confiável e independente da direção que o objeto deva seguir. 

Para isso, propõe-se determinar uma “suposição”, onde inicialmente um rastreador 

fornece uma trajetória “para frente” em relação a um ponto, logo após, ocorre uma 

validação a partir da localização do último ponto rastreado, gerando uma “nova” 

trajetória, e por fim, são comparadas e caso haja grande divergência, a trajetória futura é 

considerada incorreta. 

(Kalal et al. 2010), explana que, formalmente, S = (It, It+1...,It+k)  descreve a sequência de 

uma imagem (frame) e xt representa um ponto no tempo t. De forma “aleatória”, um 

rastreador  denota que o ponto xt é rastreado para a frente por k passos. A consequente 

trajetória é dada por 𝑇𝑓
𝑘 = (𝑋, 𝑋𝑡+1, … , 𝑋𝑡+𝑘), onde f representa o processo para frente e 

k indica o comprimento. A validação da trajetória 𝑇𝑓
𝑘 é responsável pela estimação do 

erro em uma sequência de imagem S.  O ponto 𝑋𝑡+𝑘  é rastreado para trás até o primeiro 

frame e denota 𝑇𝑏
𝑘 = (�̂�𝑡, �̂�𝑡+1, … , �̂�𝑡+𝑘, ), onde �̂�𝑡+𝑘,= 𝑋𝑡+𝑘. Como descrito no 

parágrafo anterior desta subseção, o erro Forward-Backward é conceituado através da 

distância entre tais trajetórias: FB(𝑇𝑓
𝑘|𝑆) = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑇𝑓

𝑘, 𝑇𝑏
𝑘), onde é utilizado 

comumente para validação da trajetória uma distância euclidiana compreendida por 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑇𝑓
𝑘, 𝑇𝑏

𝑘)=‖𝑋𝑡 − �̂�𝑡‖.  
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Figura 8. Fluxograma do rastreador MedianFlow. 

Fonte: Elaboração do autor 

Um fluxograma do rastreador MedianFlow pode ser compreendido na fig 8. Onde 

inicializa-se a partir de um par de imagens It, It+1 e uma “bounding box” βt e a suas saídas 

βt+1 representadas através de pontos que são rastreados, removendo os “piores” resultados 

a cada iteração. Os pontos rastreados corretamente são utilizados para estimar as 

localizações das bounding box, validando assim, as suposições em um processo de 

rastreamento.    

3.5 KCF  

O rastreador KCF (Kernelized Correlation Filter), proposto por (Johnsen e Tews, 2009), 

utiliza a concepção de sobreposição de regiões em múltiplas amostras positivas. Os dados 

excessivos são computados no domínio de Fourier para aumentar a velocidade de 

aprendizagem. O KCF aborda a relevância das amostras negativas e inclina-se a aplicar 

mais amostras para um treinamento mais eficiente. Para tanto, um ‘deslocamento cíclico’ 

(do inglês, Cyclic Shift) é implementado para produzir mais amostras de cada amostra 

relevante. Bem como a característica das ‘matrizes circulantes’ (do inglês, circulant 

matrices) para amostras de regressão, onde é utilizada para estimular o processamento de 

máquina. Ainda assim, são implementados recursos de kernel (Kernel-Trick) para 
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suportar o problema da regressão não-linear. Em oposição a “operar” em pixels brutos, o 

rastreador KCF extrai o Histograma de Gradiente (HoG) para aperfeiçoar a precisão do 

rastreamento. 

A proposta central do rastreamento realizado pelo filtro de correlação é estimar um filtro 

de imagem otimizada, para que a filtragem com a imagem de entrada origine uma resposta 

“esperada”. O filtro é treinado a partir de instâncias “shifted” do target patch. Quando 

testado, a devolutiva do filtro é mensurada e o máximo de acerto determina nova posição. 

Para uma melhor eficiência, o filtro é treinado on-line e atualizado constantemente de 

frame em frame, para adaptação e consequente melhoria no processo de rastreamento do 

objeto.  

(Johnsen e Tews, 2009) abordam que para compreender a implementação e correlação do 

KCF temos a formalização do filtro linear ótimo em (α) e do KCF em (β), tal que: 

(α) Denota: 

O filtro linear ótimo w é encontrado resolvendo o problema dos mínimos quadrados 

regularizados em: 

𝑚𝑖𝑛𝑤 = (‖𝑋𝑤−𝑦‖
2
+ λ‖𝑤‖2)     (8) 

onde X é uma matriz circulante do patch da imagem de destino. As linhas de X armazenam 

todas as mudanças de imagem cíclicas possíveis, y é a resposta esperada, λ é o peso do 

regularizador. A solução de (VIII) é: 

𝑤 = (𝑋𝑡𝑋 + λ𝐼)-1 𝑋𝑇𝑦    (9) 

Entendendo que X é uma matriz circulante, w em (IX) pode ser calculado usando 

operações do domínio de Fourier em (X) 

�̂� =
�̂�  ⊙  �̂�

�̂�  ⊙  �̂�+λ
      (10) 

Representado por: ^ imagem de Fourier, ⊙ multiplicação em componentes, "r" = 

resposta do filtro na imagem de teste "z", sendo agregada com uma “janela deslizante”, 

entendido por (XI). 

     �̂� = �̂�  ⊙ �̂�     (11) 

(β) Denota: 
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Usando o “kernel-trick”, mapeando os dados de entrada através de uma função não-linear 

x→ ∂(x), e expressando a solução como uma combinação 𝑤 = ∑ 𝛼𝑖𝑖 𝜕(𝑥𝑖), tornando-se: 

 𝑚𝑖𝑛𝛼 = (‖𝐾𝛼−𝑦‖
2
+ λ𝛼𝑇𝐾𝛼)     (12) 

onde K é a matriz kernel com elementos do produto interno 𝐾𝐼,𝐽 = 𝜕(𝑥𝑖)
𝑇𝜕(𝑥𝑗). O 

problema original então torna-se não-linear, uma regressão via kernel. 

A solução do problema está em:  

 𝛼 = (𝑘 + λ𝐼)−1𝑦     (13) 

O que pode ser computado eficientemente por (XIV)  

�̂� =
�̂�

�̂�𝑥𝑥+ λ
     (14) 

junto com a resposta rápida de detecção (XV)  

�̂� = �̂�𝑥𝑧 ⊙ �̂�     (15) 

3.6 CSRT 

Em (Lukezic et al. 2017) é proposto um tracker denominado Channel and Spatial 

Reliability Tracker (CSRT), que é baseado no algoritmo no Discriminative Correlation 

Filter (DCF), melhorando sua performance através da introdução de confiabilidade 

espacial e dos canais da aplicação. Um “mapa de confiabilidade espacial” é proposto para 

reconhecer o tamanho “apropriado” do filtro, possibilitando a “harmonização” do 

tamanho do filtro, e consequentemente tornando o rastreador CSRT melhor do que o DCF 

ao excluir amostras irrelevantes, bem como executar rastreios de objetos “não 

retangulares” (importante recurso para objetos que “dilatam” de forma ou tem sua escala 

modificada). Tal confiabilidade do canal é mensurada para extrair um “peso” da 

relevância de cada filtro de canal, logo após, integrando-os para obter o mapa de saída. 

Um pseudocódigo pode ser compreendido por: 

Rastreador CSRT 

Requer:  
Imagem It , posição do objeto no quadro anterior Pt-1,  

escala St-1, filtro ht-1, histogramas de cor ct -1, , confiabilidade do canal wt-1.  

Garante:  
Posição Pt , escala st e modelos atualizados.   

Estimação de localização e escala: 
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Nova localização alvo Pt: posição do máximo na correlação entre ht-1 e 

características do patch da imagem f extraídas na posição Pt-1 e ponderadas pelas 

pontuações da confiabilidade do canal w   

Usando respostas por canal, estimar confiabilidade de detecção ẅ(det)    

Usando a localização Pt , estimar nova escala st.  

Atualização 
Extrair histogramas foreground e background ĉ f, ĉb  

Atualizar histogramas foreground e background  

𝑐𝑡
𝑓

= (1 − 𝜂𝑐)𝑐𝑡−1
𝑓

+ 𝜂𝑐ĉ
𝑓 , 𝑐𝑡

𝑏 = (1 − 𝜂𝑐)𝑐𝑡−1
𝑏 + 𝜂𝑐ĉ

𝑓 

Estimar mapa de confiabilidade m  

Estimar um novo filtro ĥ  

Estimar confiabilidade do canal aprendida ẅ(lrn) a partir de h     

Calcular confiabilidade do canal ẅ = ẅ(lrn)  ẅ(det)       

Atualizar filtro ht = (1- η)ht - 1 +ηĥ 

Atualizar confiabilidade do canal wt =(1- η)wt - 1 +ηẅ 
Pseudocódigo 3. Algoritmo CSRT 

3.7 KLT 

O KLT (Kanade-Lucas-Tomasi) é um rastreador baseado na “integração” de três 

métodos, com sua concepção inicial em (Lucas e Kanade 1981), melhorias de 

performance no rastreamento de objetos em (Tomasi e Kanade 1991) e por fim, o 

“incremento” do algoritmo GFTT - Good Features To Track em (Shi e Tomasi 1994), 

utilizando uma abordagem de fluxo óptico.      

 

Tal abordagem é compreendida como uma distribuição 2d no processo do rastreamento, 

ou seja, entre os pixels e os frames de uma aplicação. Combinado a um “vetor 

velocidade”, que utiliza a diferença entre tonalidade de um padrão RGB ou Gray Scale 

em diversos pontos de interesse, permitindo a estimação de um hipotético movimento. 

Para (Castro et al. 2015), a estimação fornece a correspondência entre ponto de interesse 

atual e o “alvo” (ponto a ser predito). A formalização de um fluxo óptico pode ser 

considerada para todos os pixels em uma janela p. Enquanto o “vetor velocidade” (𝑉𝑥 , 𝑉𝑦) 

satisfaz tal condição, onde: 

𝐼𝑥(𝑞1)𝑉𝑥 + 𝐼𝑦(𝑞1)𝑉𝑦 = −𝐼𝑡(𝑞1)

𝐼𝑥(𝑞2)𝑉𝑥 + 𝐼𝑦(𝑞2)𝑉𝑦 = −𝐼𝑡(𝑞2)
 

⋮
𝐼𝑥(𝑞𝑛)𝑉𝑥 + 𝐼𝑦(𝑞𝑛)𝑉𝑦 = −𝐼𝑡(𝑞𝑛) 

𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛 representam os pixels dentro da janela, e 𝐼𝑥(𝑞𝑖), 𝐼𝑦(𝑞𝑖), 𝐼𝑡, (𝑞𝑖) são as 

derivadas parciais de uma imagem I em relação à posição x, y e tempo t, avaliadas no 
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ponto 𝑞𝑖, podendo ser compreendidas na matriz Av=b, onde: 

𝐴 =

[
 
 
 
𝐼𝑥(𝑞1)
𝐼𝑥(𝑞2)

 𝐼𝑦(𝑞2)

 𝐼𝑦(𝑞2)

⋮
𝐼𝑥(𝑞𝑛)

⋮
 𝐼𝑦(𝑞𝑛)]

 
 
 

 𝑣 = [
𝑉𝑥

𝑉𝑦
]  𝑏 = [

−𝐼𝑡 (𝑞1)
−𝐼𝑥 (𝑞2)

⋮
−𝐼𝑥 (𝑞𝑛)

] 

O fluxo óptico para embasamento do KLT propõe uma solução pelo princípio dos 

mínimos quadrados pelo sistema 2×2.  

𝐴𝑇𝐴𝑣 = 𝐴𝑇𝑏     𝑜𝑢    𝑣 = (𝐴𝑇𝐴)-1𝐴𝑇𝑏  

De acordo com (Castro et al. 2015), o rastreador KLT é um minimizador local da função 

de erro entre um template T e uma nova imagem I no quadro t + 1, dada a janela espacial 

W e o parâmetro p no quadro t. 

𝑒 = ∑ [𝑇(𝑥) − 𝐼𝑡+1(𝑤(𝑥; 𝑝𝑡, 𝛿𝑝))]𝑥 ∈ 𝑊
2      (16) 

Por padrão, o método Gauss-Newton é implementado para pesquisar a modificação do 

parâmetro δ𝑝𝑡 nesta minimização. As oscilações deste rastreador diferem pelo modelo de 

movimento de rastreamento implementado e pela maneira de modificar o parâmetro de 

δ𝑝𝑡. Para entender, o modelo de tradução é definido com um vetor de tradução 

bidimensional p. 

 𝑤(𝑥, 𝑝) = 𝑥 + 𝑝     (17) 

A eficiência computacional pela mudança de papéis da imagem I e do template T em 

(XVIII) resulta em: 

 𝑒 = ∑ [𝐼(𝑤(𝑥, 𝑝𝑡)) − 𝑇(𝑤(𝑥; 𝑝𝑡, 𝛿𝑝))]𝑥 ∈ 𝐴
 2      (18) 

A expansão de Taylor de primeira ordem em (XVIII) resulta em  

 𝑒 = ∑ [𝐼(𝑤(𝑥, 𝑝𝑡)) − 𝑇(𝑤(𝑥; 0)) − 𝐽(𝑥)𝛿𝑝]𝑥 ∈ 𝐴
2     (19) 

onde o Jacobiano 𝑱 =
𝜕𝑇

𝜕𝑝
|𝑝=0 com o Hessiano aproximado como 𝐻 = ∑𝑱𝑇𝑱, o mínimo 

local pode ser encontrado pela minimização de (XIX) iterativamente 

 𝛿𝑝 = 𝐻−1 ∑ 𝐽𝑇
𝑥 ∈ 𝐴 [𝐼(𝑤(𝑥, 𝑝𝑡)) − 𝑇(𝑥)]     (20) 

com a regra de atualização de parâmetros , temos: 

 𝑤(𝑥; 𝑃𝑡+1) = 𝑤(𝑥; 𝑃𝑡) . 𝑤(𝑥; 𝛿𝑝)-1     (21) 
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A partir da compreensão formal da abordagem dos respectivos algoritmos ao longo deste 

capítulo, a Metodologia abordará sistematicamente a implementação dos mesmos. 
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4. Metodologia  

A partir de um panorama abordado no capítulo anterior desta Tese, pode-se compreender 

alguns recursos de cada algoritmo de rastreamento. Para tanto, neste capítulo imerge-se 

na Metodologia proposta para a cumprir os objetivos específicos, através de um Pipeline, 

dividido em quatro processos: a Formalização de Dataset, Rastreio, Validação e a 

Avaliação, compreendidos sistematicamente na figura 9.  

 

Figura 9. Pipeline  

Tal Pipeline busca apresentar de forma sistemática as etapas envolvidas nesta Tese. Para 

uma compreensão mais profunda, os subtópicos a seguir, abordam especificadamente 

cada uma destas etapas. 

4.1 Formalização de Dataset 

Em um processo inicial, busca-se a formalização para um Dataset13 útil a problemática, 

ou seja, a compreensão da anatomia e comportamento fisiológico do Trato vocal 

(fonoarticulação) em relação ao processo da fala. A partir de ressonância magnética (IRM 

– Imagem por ressonância magnética) extrai-se um total de vinte sequências14 (Seqn) 

                                                           
13 Protocolo de projeto FAPESP #2015/20814-8 
14 Indivíduos do gênero masculino e feminino, com a faixa etária entre 5 a 12 anos. 
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dispostas em 1500 frames cada (no qual, 1 frame corresponde a 1 segundo), com 

resolução espacial de 256 x 256 px2 (0,625 x 0,625 mm2), em formato DICOM15, no 

momento do processo de fala de cada indivíduo, denotado por:  

𝑆𝑒𝑞𝑛 = {𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒1, 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒2, … , 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛} 

Para visualização do processo da fala de forma detalhada, utilizou-se o plano sagital para 

formalização do Dataset como visto na fig. 10. 

 

Figura 10. Dataset de uma sequência de fala  

Tal sequência é padronizada e sistematizada em dezessete palavras com intervalos 

‘salteados’, visto isso, é proposto e utilizado nesta Tese um teste baseado em 

variabilidade fonética, que de acordo com Hamer et al. (2011), possui o objetivo central 

de visualizar o comportamento do Trato vocal, independente do articulador a ser 

investigado, uma vez que a cinemática entre palavras são diferentes e consequentemente 

os “gargalos” ou limitações na fala na construção de uma frase, podem ser observados a 

partir de várias palavras. Em contrapartida a tal teste, existe a observação da repetição ou 

consistência estruturada, onde um indivíduo pronuncia exaustivamente uma mesma 

palavra, para investigação de limitações particulares em uma classe fonética, apesar de 

                                                           
15 Digital Imaging and Communications in Medicine, formato eletrônico de protocolo estruturado.  
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não ser utilizado nesta metodologia é fortemente indicado em reconhecimento de padrões 

em transtorno persistente da fala, de forma adjacente.  

Faz-se necessário compreender a estrutura silábica através de sua separação e expressão 

fonética, uma vez que não há dados acústicos, para uma devida contextualização e 

investigação dos grupos a serem analisados, sendo assim, as palavras para formalização 

do Dataset de forma sistemática encontram-se na tabela 3. 

Tabela 3. Palavras utilizadas no teste 

Palavra Separação silábica Expressão fonética  Classe gramatical 

Palhaço pa-lha-ço Pálháçu adjetivo e substantivo 

masculino 

Bolsa bol-sa Bousa substantivo feminino 

Tesoura te-sou-ra Têsoura substantivo feminino 

Cadeira ca-dei-ra Cádêira substantivo feminino 

Galinha ga-li-nha Gálinha substantivo feminino 

Vassoura vas-sou-ra Vássoura substantivo feminino 

Alho a-lho álhu substantivo masculino 

Xícara xí-ca-ra xícára substantivo feminino 

Mesa me-sa mêsa substantivo feminino 

Navio na-vi-o návío substantivo masculino 

Livro li-vro lívru substantivo masculino 

Sapo sa-po Sápo substantivo masculino 

Tambor tam-bor tâmbôr substantivo masculino 

Sapato sa-pa-to sápáto substantivo masculino 

Balde bal-de báudí substantivo masculino 

Faca fa-ca Fáca substantivo feminino 

Fogão fo-gão Fogão substantivo masculino 

Fonte: Dicionário Michaelis 

A análise de tais palavras baseadas em variabilidade fonética, deve ocorrer em vogais, 

consoantes e estrutura silábica, para a caracterização de grupos de interesse, como 

indivíduos com Apraxia da fala (seis sequências de fala) e indivíduos com Transtorno 

persistente da fala (sete sequências de fala), para comparação do comportamento da 

motricidade orofacial e fonoarticulação junto a um grupo sem qualquer indicio patológico 

ou distúrbio, denominado grupo de Controle (sete sequências de fala).    

Para extração de características de tais grupos a partir do rastreamento de lábios, as 

palavras necessitam de uma análise bloco-a-bloco (Marquardt et al. 2004), que pode ser 
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compreendida como uma técnica para mapear o início e fim de uma vogal, consoante ou 

estrutura silábica, na qual o indivíduo pronuncia uma palavra com a intensidade reduzida 

em relação a regular, para que um especialista possa observar ‘gargalos’ em pontos de 

interesse a investigação. A partir de tal concepção, para que o rastreamento automático 

possua um parâmetro baseado em tal técnica de mapeamento, criam-se flags na trajetória 

do processo da fala a partir dos pontos de um rastreio manual, para assim buscar um 

esforço na detecção e extração de padrões.  

4.2 Rastreio 

Com o conhecimento espaço-temporal das palavras no processo da fala (ao longo da 

sequência de frames) a partir flags16, inicializa-se caixas delimitadoras ou bounding box 

- utilizando o ACF (Aggregated Channel Features) que genericamente pode ser 

conceituado como um produto cartesiano de N intervalos definidos por seus valores 

mínimos e máximos provenientes de coordenadas correspondentes, com o objetivo 

central em compreender a área de interesse, no caso, o lábio superior e inferior, onde y e 

x, representam as coordenadas de um bounding box. A área de um bounding box é 

denotado por:  

 𝐴 =
1

2
∑ (𝑥𝑖𝑦𝑖+1 − 𝑥𝑖+1𝑦𝑖)

𝑛−1
𝑖=0      (22) 

Localizando um bounding box eficazmente, calcula-se um ponto de referência para uma 

suposta detecção do que pode ser interessante quanto ao rastreio dos lábios, compreendido 

por um centroide:  

𝐶 =
1

4𝑎
∑ (𝑥𝑖𝑦𝑖+1)(𝑥𝑖𝑦𝑖+1 − 𝑥𝑖+1𝑦𝑖)

𝑛−1
𝑖=0      (23) 

Um processo genérico, ou seja, aplicável a todos algoritmos deste trabalho, para 

compreensão do rastreio dos articuladores labiais e sua abertura, pode ser compreendido 

em quatro passos, como visto na fig. 11: 

                                                           
16 Nesta Tese, as flags foram utilizadas como marcadores para identificação do início e fim de cada palavra, por 

individuo, uma vez que o momento da inicialização se modifica. Por exemplo, na palavra “xícara”, se inicia no frame 

766 e termina no frame 798, em uma sequência, em outra sequência inicia e termina em frames diferentes.  
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Figura 11. Rastreamento frame a frame 

a. Inicializa-se através de um bounding box, o que deve ser detectado no processo de 

rastreamento. 

b. A tentativa de Rastreio dos lábios ocorre quadro-a-quadro no decorrer de um vídeo.  

c. No decorrer do processo de rastreamento, faz-se a análise de quantos pontos de interesse 

(centroides dos lábios) foram detectados de forma assertiva.  

d. Analise da abertura labial quadro-a-quadro para investigação de palavras pronunciadas 

no experimento. 

 

Compreendendo de forma sistemática tal estrutura metodológica, pode-se observar que os 

algoritmos de rastreamento (Boosting, MIL, MedianFlow, KCF, KLT, CRST) possuem a 

habilidade de analisar um comportamento espaço-temporal e sua inteligibilidade, 

representado neste trabalho pela abertura labial no momento da fala (fig. 12), denominado 

motricidade orofacial, ou seja, diferentes momentos em que um indivíduo pronuncia uma 

palavra ou a repetição da mesma e apresentam dificuldades na mobilidade articulatória, 

provenientes da mandíbula, refletindo diretamente nos lábios (articulador de controle) 

ocasionando um maior “esforço” por parte do emissor, sendo percebida notoriamente em 

períodos particulares nas palavras.  



63 
 

 

Figura 12. Rastreamento automático  

Cada um destes algoritmos deve rastrear  𝑁𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑥𝑀𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 considerando que um 

rastreamento ocorre em uma trajetória for verdadeira a condição em: 

Se:  

𝑆𝑒𝑞𝑛 = {𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒1, 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒2, … , 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛} 

E: 

𝑀𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = {𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑛} 

Tem-se que: 

{𝑆𝑒𝑞1, 𝑆𝑒𝑞2, … , 𝑆𝑒𝑞𝑛} 𝑁𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠𝑥𝑀𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

Logo:  

(Ω) Se {𝑆𝑒𝑞𝑛𝐴𝐶𝐹}  =  

[
 
 
 
 
 

𝑆𝑒𝑞𝑛𝐵𝑜𝑜𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
𝑆𝑒𝑞𝑛𝑀𝐼𝐿

𝑆𝑒𝑞𝑛𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝐹𝑙𝑜𝑤
𝑆𝑒𝑞𝑛𝐾𝐶𝐹
𝑆𝑒𝑞𝑛𝐶𝑆𝑅𝑇
𝑆𝑒𝑞𝑛𝐾𝐿𝑇 ]

 
 
 
 
 

 então tem-se o melhor resultado possível.  

Uma compreensão razoável de rastreamento do objeto em relação ao alvo a ser “seguido”, 

na produção de uma trajetória é o critério PASCAL (Everingham et al 2010). 

    
|𝑇𝑖∩ 𝐺𝑇𝑖|

𝑇𝑖∩ 𝐺𝑇𝑖  ≥ 0.7     (24) 
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onde 𝑇𝑖  denota a bounding box com “rastro” no frame i, e 𝐺𝑇𝑖 denota a bounding box  do 

ground truth no frame i. Quando a Eq. (XXIV) é satisfeita, a “trajetória” é considerada 

compatível com o ground truth (Shaul et al. 2012).  Tornando um critério robusto para 

padronização de grandes conjuntos de sequências. 

4.3 Validação 

Considerando que, o processo da fala pode ser compreendido durante a pronuncia de uma 

palavra especifica ou o experimento em sua totalidade (abordando o momento de 

silêncio), tem-se a trajetória a ser analisada, a fala em si. Uma vez que não há dados 

acústicos, as posições do descolamento dos objetos de interesse (lábios superiores e 

inferiores) necessitam ser dispostas em um plano 2d (frames x posição), formalizando 

uma série temporal e consequentemente, a trajetória na qual observa-se o rastreio 

automático e a detecção de pontos de interesse. 

A partir do pressuposto onde extraiu-se17 1500 centroides(frames)  no decorrer do 

experimento, lábio superior e lábio inferior, em cada sequência, considera-se utilizar um 

cálculo de distância euclidiana para compreensão da abertura labial e validação de 

padrões; e consequentemente a observação do comportamento de cada indivíduo em 

relação as palavras pronunciadas, buscando reconhecer algum supra esforço ou esforço 

“incomum” a partir da eficácia na prosódia (ritmo de fala, acentuação e entonação), 

repertório de consoantes, estruturação silábica e grau de inteligibilidade da fala (Barreto 

e Ortiz, 2008), para desenvolvimento de sistemas que atendam a demanda de 

problemáticas relacionadas a fala. Tal distância entre os centroides 𝑝 = (𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛) & 

𝑞 = (𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛), onde p e q, representam os centroides superiores e inferiores 

respectivamente e é definida por:  

√(𝑝1 − 𝑞1)2 + (𝑝2 − 𝑞2)2 + ⋯+ (𝑝𝑛 − 𝑞𝑛)2 = √∑ 𝑛𝑖=1 = (𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)
2 

Dispondo de três sequencias de pontos extraídos para analise espaço-temporal no 

rastreamento: (I) centroide de lábio superior, (II) centroide de lábio inferior e (III) 

distancia labial que integram uma única sequência da fala, Na figura 13, extrai-se uma 

serie temporal multivariada {𝑋1𝑡 , … , 𝑋𝑘𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇} entre a correlação de (I) e (II), ou seja, 

temos {𝑆𝑒𝑞1, 𝑆𝑒𝑞2, … , 𝑆𝑒𝑞𝑛} 𝑁𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠𝑥𝑀𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 graficamente expresso em:  

                                                           
17 As demais séries temporais, centroides e distancias labiais, encontram-se nos anexos deste trabalho.  
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Figura 13. Serie temporal referente ao lábio superior e inferior. Em destaque a localização da palavra 

“palhaço”.  

A partir do conhecimento dos pontos dos centroides rastreados no lábio superior e 

inferior, formaliza-se uma distância labial (III), expressa graficamente através de uma 

serie temporal (fig 13): 

 

Fig 14. Serie temporal referente a distância labial. Em destaque a localização da palavra “palhaço”.  

A partir de tais pontos de interesse compreendidos como dados de saídas extraídos dos 

centroides e distancias labiais a serem “seguidos” ou “imitados”, uma vez que cada 

paciente fala em um momento diferente no experimento, necessita-se de uma avaliação 

para a formalização de um auxílio a extração de padrões referentes aos grupos de 
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interesse, bem como a performance da automatização desse processo, através dos 

algoritmos de rastreamento automático, para a análise de um cenário trade-off.   

4.4 Avaliação 

Para uma Avaliação coesa de uma validação metodológica, propõe-se mensurar através 

das técnicas Precision, Recall e F-score o desempenho do rastreamento no processo da 

fala e da pronuncia isolada de uma palavra (desconsiderando os intervalos, sendo mais 

associado a extração de um padrão útil, qualitativamente; e quantitativamente no 

rastreamento automático), ou seja, o número de saídas (centroides e distancias labiais) 

extraídas automaticamente, comparadas com as saídas do ACF, analisando-as frame a 

frame, onde (Smeulders et al. 2014) afirma que o cálculo das métricas, Precision e Recall 

através de variáveis como Fp (False postive), Fn (False negative) e Tp (True positive) é 

eficaz e robusto para tal contexto. 

 A métrica denominada Precision, apura quantos centroides e distancias labiais 

extraídos serão relevantes para avaliação de um cenário, ou seja, a sua totalidade em um 

conjunto de dados.  

 𝑃𝑟 =
𝑇𝑝

𝑇𝑝+𝐹𝑝
     (25) 

 Enquanto que a Recall investiga quantos centroides e distancias labiais relevantes 

foram selecionados para validar o cenário em uma ‘ocasião’, ou seja, um fragmento no 

processo ou uma palavra pronunciada.  

𝑅𝑒𝑐 =
𝑇𝑝

𝑇𝑝+𝐹𝑛
     (26) 

As variáveis que compõe tais métricas podem ser compreendidas através de tais conceitos 

aplicados a problemática em questão, são elas: 

 False positive18, pontos que deveriam ser rastreados e não foram, em uma dada 

ocasião.  

 False negative19, são posições ou pontos de centroides corretamente rastreados, 

mas que não influenciam na avaliação do desempenho do algoritmo, por exemplo, quando 

                                                           
18 Por exemplo, no ACF, onde o padrão-ouro é formalizado, os pontos da letra “x” da palavra “xícara” são 234-234-

235-236-237 em um plano 2d, os algoritmos de rastreamento devem “imitar” tal trajetória, caracterizando um 

rastreamento.  
19 Por exemplo, detectar os pontos 151-151-151-151 entre duas palavras, um momento de silêncio não implica qualquer 

padrão, porém é interessante para a compreensão cinemática do rastreio e seu desempenho. 
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a criança permanece em silencio, é satisfatório para o algoritmo o êxito em rastrear este 

momento, porém não extrai padrão útil algum deste evento, nem a distância labial.   

 True positive, posições ou pontos de centroides rastreados que influenciam 

diretamente na avaliação do desempenho e na extração de um padrão, ou seja, no 

momento da pronuncia de alguma palavra.  

 Powers (2011) afirma que, para não haver um “desbalanceamento” entre 

Precision e Recall, indica-se fortemente uma utilização de um média “harmônica” em 

rastreamento de objetos, denominada: F-Score, denotada por:  

𝐹 = 2
𝑃𝑟×𝑅𝑒𝑐

𝑃𝑟+𝑅𝑒𝑐
     (27) 

 Baseado em tal abordagem, implementou-se as métricas de avaliação nas 

sequencias de fala deste experimento, totalizando 1500 frames x 20 sequencias = 30.000 

frames representados por 17 palavras distintas e seus respectivos intervalos (momento de 

silêncio), onde (Joshi e Thakore 2012) afirma que um F-Score, próximo a “0” é 

considerado uma performance insatisfatória e ao aproximar-se de “1” torna-se o melhor 

resultado alcançado. (Everingham et al. 2010) e (Powers 2011) reforçam ainda que, um 

rastreamento “aceitável” ou “eficaz” possui um f-score de 0.70.  
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5. Resultados  

Os resultados desta Tese podem ser compreendidos no aspecto quantitativo, onde se 

examina o desempenho computacional dos algoritmos aqui abordados; e qualitativo, ou 

seja, quais padrões podem ser percebidos no momento da fala, no entanto, se faz 

necessário compreender os subprocessos resultantes do rastreamento automático, na 

extração de pontos a serem avaliados no momento da trajetória (momento da fala), 

rastreamento (cenário de interesse, uma palavra especifica) e detecção (ponto de 

interesse),  a partir dos centróides dos lábios e da distância labial.  

 

Figura 15. Subprocessos na avaliação 

5.1 Centroides dos lábios  

Em um primeiro subprocesso de avaliação, observa-se a movimentação dos lábios no 

momento da pronuncia de uma palavra e sua estrutura silábica, e consequentemente 

fonética. Considerando a existência de um intervalo entre as palavras, entende-se que o 

indivíduo permanece em silêncio, em outros momentos, existe um “preparo” para a 

pronuncia de uma palavra dependendo da debilidade ou distúrbio do indivíduo, bem como 

a complexidade particular daquela palavra.  Faz-se necessário avaliar a estabilidade do 

rastreamento, a considerar tal momento de silêncio, contemplando todo um processo da 

fala, observando assim, uma “perda de trajetória” ou não, de um rastreador em relação 

aos pontos que deveria detectar. Sendo assim, temos a tabela 4: 

Tabela 4. F-Score de pontos detectados no processo de rastreamento dos lábios superiores (LS) e lábios inferiores 

(LI) no momento da Fala. 

F-Score 

 Boosting CSRT KCF KLT Medianflow MIL 

 LS LI LS LI LS LI LS LI LS LI LS LI 

𝑺𝒆𝒒𝟏 0,65 

 

0,50 

 

0,45 

 

0,46 

 

0,84 

 

0,52 

 

0,85 

 

0,54 

 

0,85 

 

0,54 

 

0,79 

 

0,53 

 

𝑺𝒆𝒒𝟐 0,86 
 

0,38 
 

1,10 
 

0,58 
 

0,98 
 

0,14 
 

0,95 
 

0,26 
 

0,95 
 

0,26 
 

1,00 
 

0,26 
 

𝑺𝒆𝒒𝟑 0,23 

 

0,23 

 

0,18 

 

0,18 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,44 

 

0,44 

 

0,44 

 

0,44 

 

0,08 

 

0,08 

 

𝑺𝒆𝒒𝟒 0,54 
 

0,62 
 

0,42 
 

0,68 
 

0,54 
 

0,67 
 

0,57 
 

0,43 
 

0,57 
 

0,43 
 

0,41 
 

0,85 
 

𝑺𝒆𝒒𝟓 0,38 

 

0,38 

 

0,69 

 

0,69 

 

0,20 

 

0,20 

 

0,65 

 

0,65 

 

0,65 

 

0,65 

 

0,18 

 

0,18 

 

Centróides do lábios 
(Processo da fala)

Centróides do lábios  
(Palavras)

Distância Labial 

(Processo da fala)

Distância Labial  

(Processo da fala)

Avaliação do 
Rastreamento
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𝑺𝒆𝒒𝟔 0,48 

 
0,77 

 
0,60 

 
0,42 

 
0,61 

 
0,73 

 
0,32 

 
0,32 

 
0,32 

 
0,32 

 
0,64 

 
0,61 

 

𝑺𝒆𝒒𝟕 0,33 0,33 0,35 0,41 0,40 0,43 0,18 0,51 

 

0,18 0,51 0,40 

 

0,27 

𝑺𝒆𝒒𝟖 0,23 
 

0,41 
 

0,39 
 

0,28 
 

0,79 
 

0,45 
 

0,62 
 

0,58 
 

0,62 
 

0,58 
 

0,33 
 

0,81 
 

𝑺𝒆𝒒𝟗 0,44 

 

0,62 

 

0,28 

 

0,66 

 

0,65 

 

0,40 

 

0,33 

 

0,41 

 

0,33 

 

0,41 

 

0,46 

 

0,14 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟎 0,62 
 

0,30 
 

0,56 
 

0,27 
 

0,49 
 

0,40 
 

0,53 
 

0,32 
 

0,53 
 

0,32 
 

0,60 
 

0,33 
 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟏 0,65 

 

0,48 

 

0,72 

 

0,69 

 

0,72 

 

1,00 

 

0,89 

 

0,71 

 

0,89 

 

0,71 

 

0,63 

 

0,54 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟐 0,29 
 

0,29 
 

0,32 
 

0,32 
 

0,32 
 

0,32 
 

0,47 
 

0,47 
 

0,47 
 

0,47 
 

0,32 
 

0,32 
 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟑 0,57 

 

0,21 

 

0,42 

 

0,15 

 

0,82 

 

0,28 

 

0,45 

 

0,48 

 

0,45 

 

0,48 

 

0,53 

 

0,44 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟒 0,27 

 

0,09 

 

0,03 

 

0,01 

 

0,78 

 

0,20 

 

0,04 

 

0,08 

 

0,024 

 

0,08 

 

0,32 

 

0,19 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟓 0,71 

 

0,54 

 

0,46 

 

0,60 

 

0,58 

 

0,62 

 

0,00 

 

0,58 

 

0,60 

 

0,58 

 

0,060 

 

0,37 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟔 0,10 0,10 

 

0,052 

 

0,52 

 

0,38 

 

0,38 

 

0,61 

 

0,41 

 

0,61 

 

0,41 

 

0,53 

 

0,53 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟕 0,11 

 

0,43 

 

0,53 

 

0,30 

 

0,38 

 

0,51 

 

0,54 

 

0,46 

 

0,54 

 

0,46 

 

0,34 

 

1,00 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟖 0,42 

 

0,20 

 

0,44 

 

0,17 

 

0,41 

 

0,16 

 

0,48 

 

0,38 

 

0,48 

 

0,38 

 

0,39 

 

0,15 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟗 0,21 

 

0,23 

 

0,29 

 

0,41 

 

0,28 

 

0,33 

 

0,21 

 

1,00 

 

0,21 

 

1,00 

 

0,29 

 

0,41 

 

𝑺𝒆𝒒𝟐𝟎 0,37 

 

0,24 

 

0,52 

 

0,24 

 

0,42 

 

0,23 

 

0,62 

 

0,39 

 

0,62 

 

0,39 

 

0,47 

 

0,29 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O subprocesso anterior, buscou a compreensão do rastreamento durante todo o processo 

da fala de um indivíduo, porém, em uma outra situação, é considerável avaliar as palavras 

pronunciadas de forma individual (Tabela 5), uma vez que a forma de reagir a uma 

pronuncia é subjetiva ao indivíduo, mesmo em um domínio patológico ou distúrbio 

semelhante ao parâmetro de comparação, exceto a um grupo de controle. Vários 

indivíduos podem pronunciar uma mesma palavra não somente quanto a características 

comuns ao seu grupo patológico, mas como em duração, ou seja, uma maior ou menor 

quantidade de frames em um espaço-temporal de uma serie. 

Tabela 5. F-Score de pontos detectados no processo de rastreamento dos lábios superiores (LS) e lábios inferiores 

(LI) em palavras pronunciadas de forma individual. 

F-Score 

 Boosting CSRT KCF KLT Medianflow MIL 

 LS LI LS LI LS LI LS LI LS LI LS LI 

𝑺𝒆𝒒𝟏 1,00 

 

0,63 

 

1,00 

 

0,65 

 

1,00 

 

0,70 

 

1,00 

 

0,79 

 

1,00 

 

0,75 

 

1,00 

 

0,79 

 

𝑺𝒆𝒒𝟐 0,45 

 

0,61 

 

0,61 

 

0,85 

 

0,52 

 

0,29 

 

0,52 

 

0,38 

 

0,58 

 

0,54 

 

0,58 

 

0,52 

 

𝑺𝒆𝒒𝟑 0,00 

 

0,48 

 

0,00 

 

0,35 

 

0,00 

 

0,57 

 

0,00 

 

0,89 

 

0,00 

 

0,24 

 

0,00 

 

0,59 

 

𝑺𝒆𝒒𝟒 0,68 0,83 1,00 0,61 1,00 0,52 1,00 0,57 1,00 
 

0,73 
 

0,54 0,85 

𝑺𝒆𝒒𝟓 0,35 

 

0,10 

 

0,74 

 

0,12 

 

0,14 

 

0,00 

 

1,00 

 

0,06 

 

0,10 

 

0,09 

 

0,04 

 

0,07 

 

𝑺𝒆𝒒𝟔 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,20 1,00 1,00 
 

0,62 
 

1,00 
 

0,069 
 

𝑺𝒆𝒒𝟕 1,00 0,09 1,00 

 

0,57 1,00 

 

0,31 0,12 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,20 

 

0,96 0,96 

𝑺𝒆𝒒𝟖 0,68 
 

1,00 
 

0,72 
 

1,00 
 

0,54 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,77 0,97 
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𝑺𝒆𝒒𝟗 0,98 

 
0,32 

 
1,00 

 
0,34 

 
1,00 

 
0,21 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,94 

 
0,07 

 
1,00 

 
0,11 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟎 1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,33 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,98 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟏 1,00 
 

0,25 
 

1,00 
 

0,37 
 

1,00 
 

0,64 
 

1,00 
 

1,00 
 

1,00 
 

0,29 
 

1,00 
 

0,39 
 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟐 1,00 

 

0,20 

 

1,00 

 

0,07 

 

1,00 

 

0,10 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,50 

 

1,00 

 

1,00 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟑 0,98 0,40 
 

1,00 0,06 1,00 0,68 1,00 0,22 1,00 0,96 1,00 0,65 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟒 0,14 

 

0,22 

 

0,27 

 

0,24 

 

0,41 

 

0,41 

 

0,14 

 

0,27 

 

0,16 

 

0,43 

 

0,16 

 

0,16 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟓 0,93 
 

0,32 
 

0,98 
 

0,78 
 

1,00 
 

0,49 
 

1,00 
 

1,00 
 

0,132 
 

0,32 
 

0,98 
 

0,32 
 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟔 0,12 

 

0,14 

 

0,20 

 

0,77 

 

0,10 

 

0,87 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,09 

 

0,65 

 

0,02 

 

0,14 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟕 0,08 

 

1,00 

 

0,63 

 

0,17 

 

0,52 

 

0,82 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,67 

 

1,00 

 

0,65 

 

0,31 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟖 1,00 

 

0,30 

 

1,00 

 

0,28 

 

1,00 

 

0,38 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,23 

 

1,00 

 

0,30 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟗 0,26 

 

0,28 

 

0,46 

 

0,26 

 

0,28 

 

0,24 

 

0,15 

 

1,00 

 

0,46 

 

0,26 

 

0,35 

 

0,35 

 

𝑺𝒆𝒒𝟐𝟎 0,24 

 

0,61 

 

1,00 

 

0,48 

 

1,00 

 

0,63 

 

0,82 

 

1,05 

 

1,00 

 

0,72 

 

1,00 

 

0,84 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

5.2 Distância labial  

Como explanado na seção 2, a distância labial é essencial para o auxílio na compreensão 

de um padrão útil. Tal como a avaliação quantitativa relacionada aos centroides extraídos 

dos lábios superiores e inferiores, durante o processo da fala e da palavra isolada, o 

rastreamento automático busca compreender a abertura labial utilizando subprocessos 

semelhantes, para avaliar a estabilidade de um algoritmo em momentos distintos, como o 

silêncio ou boca ‘semiaberta’, não contabilizando como uma palavra (ver Tabela 6). 

Tabela 6. F-Score de pontos detectados no processo de rastreamento da distância labial no momento da Fala. 

F-Score 

 Boosting CSRT KCF KLT Medianflow MIL 

𝑺𝒆𝒒𝟏 0,56 

 

0,52 

 

0,70 

 

0,37 

 

0,37 

 

1,00 

 

𝑺𝒆𝒒𝟐 1,00 
 

0,087 
 

0,84 
 

0,72 
 

0,72 
 

1,00 
 

𝑺𝒆𝒒𝟑 0,10 

 

0,19 

 

0,75 

 

0,72 

 

0,72 

 

0,17 

𝑺𝒆𝒒𝟒 0,62 

 

0,88 

 

0,65 

 

0,67 

 

0,67 

 

0,58 

 

𝑺𝒆𝒒𝟓 0,57 
 

0,54 
 

0,32 
 

0,50 
 

0,50 
 

0,72 
 

𝑺𝒆𝒒𝟔 0,67 

 

0,54 

 

0,59 

 

0,05 

 

0,05 

 

0,66 

 

𝑺𝒆𝒒𝟕 0,13 

 

0,42 

 

0,10 

 

0,21 

 

0,21 

 

0,33 

 

𝑺𝒆𝒒𝟖 0,56 
 

0,52 
 

0,71 
 

0,73 
 

0,53 
 

0,44 
 

𝑺𝒆𝒒𝟗 0,23 

 

0,33 

 

0,77 

 

0,60 

 

0,30 

 

0,21 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟎 0,32 

 

0,38 

 

0,23 

 

0,28 

 

0,28 

 

0,39 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟏 0,64 
 

0,55 
 

0,76 
 

0,46 
 

0,46 
 

0,67 
 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟐 0,50 

 

0,61 

 

0,37 

 

0,83 

 

0,53 

 

0,38 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟑 0,12 

 

0,08 

 

0,29 

 

0,75 

 

0,35 

 

0,21 
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𝑺𝒆𝒒𝟏𝟒 0,56 

 

0,40 

 

0,30 

 

0,43 

 

0,43 

 

0,33 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟓 0,48 
 

0,74 
 

0,64 
 

0,70 
 

0,40 
 

0,20 
 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟔 0,40 

 

0,30 

 

0,40 

 

0,47 

 

0,47 

 

0,34 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟕 0,44 

 

0,26 

 

0,37 

 

0,47 

 

0,47 

 

0,58 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟖 0,80 
 

0,11 
 

0,71 
 

0,039 
 

0,39 
 

0,12 
 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟗 0,33 

 

0,32 

 

0,30 

 

0,42 

 

0,42 

 

0,62 

 

𝑺𝒆𝒒𝟐𝟎 0,25 

 

0,20 

 

0,72 

 

0,53 

 

0,53 

 

0,69 

 

  Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Distancia labial também foi avaliada no momento da palavra (Tabela 7), de forma 

isolada, para que em algum momento de ‘perda de trajetória’ ou deslocamento do 

bounding box, não influenciasse no rastreamento automático e consequente na concepção 

da automatização da extração de padrão.  

Tabela 7. F-Score de pontos detectados no processo de rastreamento da distância labial no momento da pronuncia da palavra. 

F-Score 

 Boosting CSRT KCF KLT Medianflow MIL 

𝑺𝒆𝒒𝟏 0,61 0,60 
 

0,66 
 

0,43 
 

     1,00 
 

0,65 
 

𝑺𝒆𝒒𝟐 0,65 

 

0,56 

 

0,54 

 

0,47 

 

 0,65 

 

0,43 

 

𝑺𝒆𝒒𝟑 0,09 

 

0,22 

 

0,15 

 

0,96 

 

 0,10 

 

0,17 

 

𝑺𝒆𝒒𝟒 0,66 
 

0,56 
 

0,49 
 

0,59 
 

 0,52 
 

 054 
 

𝑺𝒆𝒒𝟓 0,29 

 

0,33 

 

0,69 

 

0,59 

 

 0,45 

 

 0,51 

 

𝑺𝒆𝒒𝟔 0,96 

 

0,69 

 

0,041 

 

0,04 

 

 0,60 

 

 0,44 

 

𝑺𝒆𝒒𝟕 0,14 
 

0,70 
 

0,10 
 

0,20 
 

 0,39 
 

 0,41 
 

𝑺𝒆𝒒𝟖 1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,86 

 

 0,88 

 

 1,00 

 

𝑺𝒆𝒒𝟗 0,78 

 

0,55 

 

0,66 

 

1,00 

 

 0,59 

 

 0,89 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟎 0,96 
 

0,87 
 

0,62 
 

0,87 
 

 1,00 
 

 0,87 
 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟏 0,69 

 

0,52 

 

0,65 

 

0,81 

 

 0,55 

 

 0,70 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟐 0,44 

 

0,54 

 

0,35 

 

1,00 

 

 0,37 

 

 0,30 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟑 0,40 
 

0,19 
 

0,33 
 

1,00 
 

 0,77 
 

 0,28 
 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟒 0,87 

 

0,60 

 

0,43 

 

0,65 

 

 0,43 

 

 0,95 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟓 0,60 

 

0,64 

 

0,60 

 

0,70 

 

 0,25 

 

 0,43 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟔 1,00 

 

0,82 

 

0,89 

 

1,00 

 

 0,94 

 

 0,82 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟕 0,46 
 

0,31 
 

1,00 
 

1,00 
 

 0,52 
 

 0,75 
 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟖 0,10 

 

0,13 

 

0,43 

 

1,00 

 

 1,00 

 

 0,25 

 

𝑺𝒆𝒒𝟏𝟗 0,74 

 

0,50 

 

0,76 

 

0,44 

 

 0,50 

 

 0,79 

 

𝑺𝒆𝒒𝟐𝟎 0,49 
 

0,48 
 

0,59 
 

0,91 
 

 0,57 
 

 0,51 
 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A partir da avaliação utilizando o F-Score como parâmetro harmônico, pôde-se observar 

que a inclusão do silencio mostra-se uma viável variável para analisar a estabilidade do 

rastreador durante uma trajetória (no momento da fala), porém, reduzindo a assertividade, 

devido as constantes “perdas de trajetórias” ou “explosões” no bounding box (quando a 

caixa delimitadora aumenta sua área demasiadamente e o centroide se afasta do objeto), 

enquanto os lábios estão sem movimento. 

Os resultados deste trabalho, podem ser analisados de forma qualitativa, onde através da 

média da distância labial durante a palavras (em anexo), pôde-se analisar, compreender e 

inferir tomadas de decisão baseadas (criando grupos de triagem e auxiliando em pré-

diagnostico) em um padrão no momento da execução de uma estrutura silábica especifica 

e sua variabilidade, formalizando grupos de distúrbio, bem como o “padrão-ouro”, ou 

seja, os pontos a serem rastreados durante o processo da fala e principalmente no 

momento da pronuncia da palavra; quantitativa, para uma análise trade-off dos 

algoritmos, para observação da precisão (detecção) x estabilidade (rastreamento), para 

auxiliar na automatização da tarefa. 

 a. Qualitativa  

Baseado no tópico ‘g’ do subitem 2.1, onde trata-se da Fundamentação teórica para a 

justificativa da compreensão e analise da abertura labial, como um processo cinemático 

para o auxílio no reconhecimento de padrões na fala, a partir de “gargalos” durante uma 

palavra.  

 São representadas por uma serie temporal extraída com dados de saídas dos 

centroides para formalização da abertura labial, onde foi observado a partir de vinte 

sequencias de fala, a estrutura silábica e sua variabilidade no comportamento da 

motricidade orofacial e fonoarticulação, baseado no modelo da analise bloco-a-bloco, 

utilizada por especialistas20 da fala, para formalização dos grupos de distúrbio: Apraxia 

da fala e Transtorno persistente da fala (TPF), utilizando o grupo de Controle, como 

parâmetro comparativo.  

                                                           
20 Na Validação dos resultados, de forma qualitativa, houve uma essencial colaboração junto a: Clínica Desenvolva 

Terapias Especializadas, orientada pela Fonoaudióloga Alice Nina Barroso Laranja – CRFa 104335 
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 Nas sequências Seq1, Seq5, Seq9, Seq10, Seq11 e Seq12, observa-se que não existe uma 

dificuldade na plosivação das palavras “palhaço”, “bolsa” e “balde”, no intervalo das 

estruturas silábicas ‘pA-Lha’,‘bO-L’ e ‘bA-L’, enquanto que palavras com domínio da 

consoante rótica exigem um esforço na pronuncia, variando de acordo com o momento 

da sílaba com tal consoante, demonstrando um grau de dificuldade na gesticulação 

conhecida como “tremer de língua” quando a consoante rótica se encontra no ‘meio’ da 

palavra, como em “Livro”, levando ao prolongamento da pronuncia, de forma que se 

torne: ‘livrrrro’. Enquanto que a dificuldade e esforço irregular na pronuncia da consoante 

rótica no final da palavra, tais como: ‘tesoura’,’cadeira’,’vassoura’ e ’xícara’, induz o 

indivíduo a utilizar uma acentuação inconsistente e descontextualizada, tornando a 

compreensão da palavra de tal forma: ‘tesourááá’,’cadeirááá’,’vassourááá’ e ‘xícarááá’, 

impactando diretamente na estruturação lógica de uma frase, devido a inserção de pausas 

e intervalos entre palavras de forma irregular. Observa-se uma abertura labial reduzida 

no que refere ao aspecto da frontalização, percebidas nas palavras: ‘galinha’, ‘fogão’ e 

‘mesa’, especificamente na silaba ‘li’,‘fo’ e ‘mE’, inferindo a hipótese de nasalação da 

palavra, suprimindo a entonação e prosódia adequada. As palavras ‘alho’, ‘navio’, ‘sapo’ 

e ‘faca’ não demonstraram erros na inteligibilidade. Segundo Murray et al. (2015), 

indivíduos com Apraxia da fala, possuem dificuldades ‘severas’ com consoantes róticas, 

independente da estrutura silábica, bem como não possui limitações com a plosivação e 

palavras que iniciam com silabas tônicas. (Sotto et al. 2014) e ( Gubiani et al. 2015) 

Reforçam que, indivíduos com Apraxia da Fala possuem a tendência de nasalar sons que 

deveriam ser frontais, reduzindo a qualidade do som emitido ao receptor.  

 Nas sequências Seq3, Seq6, Seq7, Seq13, Seq14, Seq15 e Seq16, percebe-se uma abertura 

labial irregular no momento da plosivação das palavras “bolsa” e “balde”, com um 

agravamento na palavra “palhaço”, inferindo a concepção de que o fluxo de ar se torna 

menos intenso ou não suficiente para uma pronuncia correta. Observa-se que não 

houveram irregularidades perceptíveis em consoantes róticas e sua estrutura silábica, nas 

palavras: ‘livro’,‘tesoura’,’cadeira’,’vassoura’ e ’xícara’, independente da ‘localidade’. 

Enquanto que a frontalização é comprometida através de uma abertura labial 

inconsistente, representada por meio das palavras ‘mesa’,’fogão’ e ‘galinha’. As palavras 

‘alho’, ‘navio’, ‘sapo’ e ‘faca’ não demonstraram erros na inteligibilidade, tal como 

indivíduos com Apraxia da Fala. Para (Shriberg e Lohmeier 2008) e Forrest (2003), tal 

perfil equipara-se ao Transtorno Persistente da Fala, onde a inconsistência na 
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frontalização e plosivação irregular, induz o indivíduo a substituição de termos, podendo 

levar o emissor a descontextualização cognitiva e modificar uma frase, bem como em 

alguns casos, quando a substituição por termos similares ao predito, não satisfaz o 

contexto, leva o indivíduo a repetição excessiva, popularmente denominada de 

“gagueira”.  

 Por fim, as Seq2, Seq4, Seq8, Seq17, Seq18, Seq19 e Seq20, caracterizam-se por ser o 

grupo de Controle, tendo suas medidas como parâmetro de comparação das médias das 

distancias das palavras pronunciadas, bem como da estrutura silábica, representando uma 

praxia da fala, não apresentando uma prosódia e inteligibilidade deficiente ou irregular.  

b. Quantitativa  

Para uma análise da eficácia do rastreio automático, utilizou-se inicialmente a média do 

F-Score em Seqn x Centroides, onde o algoritmo KLT possuiu uma performance de 0,96 

(valor do F-Score), reforçando a funcionalidade do fluxo óptico na minimização de erro 

junto ao frame a ser predito. O algoritmo Medianflow, utilizando uma abordagem de 

estimação ‘para frente e para trás’ durante a trajetória obteve F-Score de 0,86, porém 

(Kalal et al. 2010) afirma que apesar deste ‘benefício’ que auxilia na precisão da detecção 

de um ponto de interesse, implicitamente o custo de processamento torna-se alto. Os 

algoritmos CSRT, MIL e KCF alcançaram respectivamente 0,85, 0,83, 0,81 de F-Score 

demonstrando robustez na detecção dos pontos de interesse; e por fim, o algoritmo 

Boosting obteve 0,79 devido seu método de seleção entre classificadores fracos para 

concepção de um classificador forte. A detecção de pontos de interesses (centroides dos 

lábios) durante o processo de rastreamento das palavras, demonstrou um satisfatório 

resultado, baseado no critério PASCAL, bem como em (Powers 2011) corroborando com 

a viabilidade da utilização deste método no auxílio a automatizar a compreensão de 

padrões na fala, bem com seus distúrbios. 

Enquanto que o rastreamento automático da distância labial, apresentados pela 

média do F-Score em Seqn x Distancias labiais, demonstraram um resultado aceitável, 

porém, reduzido em relação ao rastreio dos centroides labiais. O algoritmo KLT, obteve 

0,91, demonstrando possuir a performance mais satisfatória em comparação aos 

algoritmos MIL, CRST, KCF, Boosting e MedianFlow, que alcançaram respectivamente 

0,77, 0,76, 0,74, 0,72 e 0,72 , demonstrando uma robustez para a automatização no auxílio 
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ao reconhecimento de padrões na prosódia e inteligibilidade da fala, bem como a 

identificação de possíveis ‘gargalos’ no processo da pronuncia de uma palavra.  

Na análise da média dos pontos detectados durante o rastreamento dos lábios 

superiores e inferiores, bem como na distância labial, observou-se uma satisfatória e 

eficaz performance em um contexto trade-off, na qual os algoritmos de rastreamento 

automático são validados a partir de uma avaliação frame a frame, utilizando parâmetros 

de pontos a serem rastreados a partir de uma trajetória prévia, reafirmando a eficácia de 

tal método a partir do balanceamento entre precisão (detecção) x estabilidade 

(rastreamento). 
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6. Conclusões 

A Fala configura-se como um complexo processo cinemático que envolve aspectos para 

estabelece-la como um meio de comunicação, como uma fonoarticulação e motricidade 

orofacial regular, para que a ‘mensagem’ ou símbolo a ser emitido, possa ser perceptível 

e receptível a um indivíduo.  

Porém, faz-se necessário a observação e investigação da praxia, prosódia e 

inteligibilidade de tal processo, para um auxílio ao reconhecimento de ‘gargalos’ na fala 

em grupos de interesse, nos quais, apresentam padrões anômalos aos parâmetros regulares 

da fala, ou seja, distúrbios da fala.  

Nesta pesquisa, foi proposta uma metodologia que auxiliasse na automatização da 

extração de padrões em um processo de fala, mais especificamente na pronúncia da 

palavra, sendo esta, validada através de métricas como: Precision, Recall e F-Score. 

Demonstrando uma robusta performance na detecção de pontos de interesse durante o 

rastreamento da fala e auxiliando na identificação de ‘gargalos’ e especificações 

patológicas dos grupos de distúrbio.   

Imergiu-se e observou-se a perspectiva na utilização de um conjunto de dados não-

acústicos, ou seja, na ausência da extração de sons, para formalização de um padrão útil 

a investigação do especialista, a partir de series temporais que demonstram o 

comportamento da fala do indivíduo na relação espaço-temporal, auxiliando na detecção 

de prováveis ‘gargalos’.  

Propõe-se e observou-se, a fala como um processo descrito através de uma trajetória 

em um plano 2d, para investigação de pontos de interesse ou “gargalos” na fala, pontos 

estes que, pôde ser detectado de forma automática, auxiliando especialistas da área a 

interpretarem grandes volumes de dados e no reconhecimento de padrões de forma mais 

otimizada. 

Com uma metodologia trade-off, validada, balanceada e eficaz, a viabilidade para 

utilização de detecção e rastreamento em processos relacionados a fala, mostra-se 

promissora, principalmente para sistemas ‘fonoaudíveis’, como diagnósticos de 

distúrbios da fala, analise em pacientes pós-laringectomia, reconhecimento de ‘gargalos’ 

no processo de alfabetização, ensino de idiomas e reeducação fonética, auxiliar na tomada 

de decisão junto ao especialista em fonoarticulação, para reconhecimento de atributos 
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para formalização de grupos em fase de triagem ou pré-diagnostico, em consequência da 

automatização de um processo manual, realizado muitas vezes através de um taquigrafo.  

6.1 Limitações 

Uma limitação observada é a complexa identificação de movimentos involuntários nos 

articuladores labiais, como a boca “semiaberta”, “o indivíduo está respirando? ”, “está 

com dificuldades na pronuncia? ”, “um supra esforço para pronunciar uma palavra 

consideravelmente simples? ”, “apenas um hábito? ”. A não utilização de dados acústicos, 

configura-se como um desafio aberto, no que se refere a comparação na extração de 

padrões. A avaliação dos rastreadores foi considerada uma tarefa complexa, devido a 

metodologia sugerir uma avaliação frame a frame, para uma melhor analise de viabilidade 

da automatização.  

6.2 Trabalho futuro 

Com a validação do método proposto, a concepção de um método de detecção e 

rastreamento em tempo real torna-se um desafio aberto, com alto custo de processamento 

de máquina e propicio a sinergia mercadológica, auxiliando equipes de especialistas da 

fala, na compreensão de padrões, objetivando um tempo de resposta satisfatório.   

6.3 Publicação  

Uma publicação em período internacional foi produzida a partir de tal tese.  

H. Gomes, R. Limão and A. Santos, "Feasibility Analysis in Tracking Algorithms for 

Pattern Recognition Through the Lip Articulators," in IEEE Access, vol. 8, pp. 138907-

138921, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3012089. 
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Apêndice A – Médias de distancias labiais por palavras extraídas no “padrão-ouro” 

Sequência 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

117.0 210.0 142.0 52.0 233.0 69.0 70.0 199.0 212.0 190.0 197.0 156.0 192.0 193.0 170.0 224.0 175.0 

 

Sequência 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

230.0 176.0 190.0 174.0 188.0 164.0 241.0 172.0 129.0 237.0 225.0 245.0 235.0 225.0 189.0 162.0 186.0 

 

Sequência 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

57.0 96.0 108.0 93.0 110.0 107.0 76.0 90.0 78.0 119.0 33.0 34.0 4.0 45.0 44.0 19.0 225.0 

 

Sequência 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

45.0 231.0 108.0 97.0 240.0 227.0 248.0 141.0 251.0 215.0 123.0 31.0 79.0 72.0 94.0 113.0 95.0 

 

Sequência 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

21.0 0.0 193.0 84.0 155.0 177.0 220.0 226.0 76.0 11.0 226.0 137.0 86.0 93.0 116.0 205.0 141.0 

 
Sequência 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

104.0 67.0 111.0 108.0 216.0 66.0 22.0 115.0 9.0 47.0 91.0 61.0 6.0 82.0 73.0 45.0 37.0 

 

Sequência 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

12.0 189.0 105.0 160.0 133.0 157.0 137.0 179.0 92.0 121.0 162.0 128.0 90.0 148.0 178.0 76.0 99.0 

 

Sequência 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

252.0 31.0 46.0 56.0 26.0 45.0 73.0 63.0 57.0 68.0 17.0 240.0 254.0 248.0 212.0 22.0 250.0 

 

Sequência 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

136.0 88.0 86.0 88.0 64.0 91.0 103.0 68.0 76.0 83.0 60.0 76.0 167.0 107.0 52.0 66.0 94.0 

 

Sequência 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

201.0 217.0 1.0 136.0 43.0 57.0 230.0 44.0 30.0 247.0 22.0 35.0 46.0 255.0 25.0 135.0 239.0 

 

Sequência 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

232.0 95.0 211.0 204.0 162.0 110.0 235.0 148.0 121.0 254.0 37.0 217.0 21.0 247.0 223.0 243.0 201.0 
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Sequência 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

250.0 21.0 144.0 163.0 234.0 80.0 123.0 52.0 36.0 214.0 176.0 228.0 176.0 30.0 196.0 138.0 124.0 

 

Sequência 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

231.0 192.0 183.0 223.0 184.0 239.0 199.0 179.0 173.0 242.0 221.0 178.0 242.0 246.0 206.0 23.0 5.0 

 

Sequência 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

138.0 75.0 139.0 200.0 174.0 75.0 198.0 172.0 96.0 26.0 200.0 232.0 185.0 227.0 45.0 90.0 44.0 

 

Sequência 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

247.0 167.0 176.0 107.0 229.0 179.0 81.0 157.0 156.0 128.0 27.0 220.0 241.0 181.0 222.0 161.0 131.0 

 

Sequência 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

26.0 1.0 223.0 251.0 231.0 231.0 211.0 38.0 247.0 231.0 13.0 56.0 42.0 9.0 249.0 97.0 218.0 

 

Sequência 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

22.0 73.0 162.0 202.0 214.0 117.0 181.0 182.0 0.0 1.0 153.0 181.0 1.0 197.0 43.0 140.0 126.0 

 

Sequência 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

220.0 249.0 3.0 162.0 166.0 237.0 188.0 212.0 5.0 194.0 164.0 181.0 209.0 206.0 17.0 189.0 199.0 

 

Sequência 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

44.0 122.0 205.0 216.0 253.0 22.0 73.0 194.0 234.0 158.0 196.0 72.0 232.0 58.0 228.0 223.0 245.0 

 

Sequência 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

245.0 141.0 229.0 26.0 200.0 250.0 28.0 56.0 132.0 30.0 114.0 118.0 181.0 85.0 124.0 78.0 57.0 
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Apêndice B – Código fonte em matlab (.m), para avaliação do rastreamento. 

clear; close all; clc; 

alg = 'MIL'; %troca algoritmo 

ground_truth = load('ACF.csv'); % true 

predicted = load([alg,'.csv']); % predicted 

flags = load('flags.csv'); 

diff = 7; 

n_words = 17; 

 

[n_child, n_frames] = size(ground_truth); 

 

hit_perword = zeros(n_child, n_words); %quantidade de pontos rastreados corretamente 

por palavra 

perc_hit_perword = zeros(n_child, n_words); % porcentagem = quantidade de pontos 

rastreados corretamente por palavra/quantidade total de pontos que deveriam ser 

rastreados 

miss_perword = zeros(n_child, n_words); %quantidade de pontos que nao foram 

rastreados por palavra 

perc_miss_perword = zeros(n_child, n_words); 

 

total = zeros(n_child,1);% em quantos frames cada crianca falou 

 

bin_labels = zeros(n_child,n_frames); %curva ROC eh binaria 

bin_labels(flags>=1) = 1; 

 

for c = 1:n_child 

    diff_aux = abs(ground_truth(c,:)-predicted(c,:));%para mais e para menos 

    for w = 1:n_words 

        idx_one = flags(c,:)==w; 

        hit_perword(c,w) = sum(diff_aux(idx_one) <= diff);         

        miss_perword(c,w) = sum(diff_aux(idx_one) > diff); 

        perc_hit_perword(c,w) = hit_perword(c,w)/sum(idx_one);        
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        perc_miss_perword(c,w) = miss_perword(c,w)/sum(idx_one); 

        total(c) = total(c) + sum(idx_one); 

    end 

    [X(c,:),Y(c,:)] = ROC_shm(-diff_aux, bin_labels(c,:),500); 

    %figure;plot(X(c,:),Y(c,:));% tira comentario, plota ROC da linha 

    %xlabel('False positive rate');%  

    %ylabel('True positive rate');% 

end 

 

hit_total = sum(hit_perword,2); %total de verdadeiros positivos, considerando todos os 

acertos em todas as palavras 

perc_hit_total = hit_total./total; % porcentagem 

 

miss_total = sum(miss_perword,2); %total de verdadeiros negativos, considerando 

todos os acertos em todos os silencios 

perc_miss_total = miss_total./total; % porcentagem 

 

idx_exp1 = [1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37 38 

40 42 43 45 46 48 49 51 52 54 55 57 58]; 

idx_exp2 = [3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 41 44 47 50 53 56 60]; 

X_mean1 = mean(X(idx_exp1,:)); 

Y_mean1 = mean(Y(idx_exp1,:)); 

%figure;plot(X_mean,Y_mean);% ROC media do algoritmo 

%xlabel('False positive rate');  

%ylabel('True positive rate'); 

 

X_mean2 = mean(X(idx_exp2,:)); 

Y_mean2 = mean(Y(idx_exp2,:)); 

 

save([alg,'.mat'],'X_mean1','Y_mean1','X_mean2','Y_mean2'); 
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Apêndice C – Código fonte para extração de centroides dos lábios superiores e 

inferiores, calculo de distancia labial (distância euclidiana) e plot de séries temporais.  

import cv2 

import csv 

from scipy.spatial import distance 

import matplotlib.pyplot as plt 

import imutils 

import pydicom 

import numpy as np 

 

'''dicom = ['501_seq1.dicom', '501_seq2.dicom', '501_seq3.dicom', '501_seq4.dicom', 

'501_seq5.dicom', '501_seq5.dicom',  '501_seq6.dicom','501_seq7.dicom', 

'601_seq8.dicom', '601_seq9.dicom', '501_seq10.dicom', '701_seq11.dicom', 

'601_seq12.dicom', '601_seq13.dicom','601_seq14.dicom', '601_seq15.dicom', 

'701_seq16.dicom', '701_seq17.dicom', '601_seq18.dicom','601_seq19.dicom', 

'701_seq20.dicom'] 

dicom = ['501_seq1.dicom', '501_seq2.dicom', '501_seq3.dicom', '501_seq4.dicom', 

'501_seq5.dicom', '501_seq5.dicom',  '501_seq6.dicom','501_seq7.dicom', 

'601_seq8.dicom', '601_seq9.dicom', '501_seq10.dicom', '701_seq11.dicom', 

'601_seq12.dicom', '601_seq13.dicom','601_seq14.dicom', '601_seq15.dicom', 

'701_seq16.dicom', '701_seq17.dicom', '601_seq18.dicom','601_seq19.dicom', 

'701_seq20.dicom'] 

 

series_temporais = ['501_seq1.csv', '501_seq2.csv', '501_seq3.csv', '501_seq4.csv', 

'501_seq5.csv', '501_seq5.csv',  '501_seq6.csv,'501_seq7.csv', '601_seq8.csv', 

'601_seq9.csv', '501_seq10.csv, '701_seq11.csv', '601_seq12.csv', 

'601_seq13.csv','601_seq14.csv', '601_seq15.csv', '701_seq16.csv', '701_seq17.csv', 

'601_seq18.csv', '601_seq19.csv', '701_seq20.csv'] 

for i in range(len(dicom)): 

 

    #if i == 3: 

    #    break 

print(series_temporais[i] + ' começou!') 

arquivo = open(series_temporais[i]) 

    lab_sup = [] 
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    lab_inf = [] 

    centro_lab_sup = [] 

    centro_lab_inf = [] 

 

    for linha in arquivo: 

        edit = '' 

        for letra in linha: 

            if letra == '\t': 

                edit = edit + ',' 

            if letra != '[' and letra != ']' and letra != '\t' and letra != '\n': 

                edit = edit + letra 

        edit = edit.split(',') 

        lab_sup.append([int(edit[0].split('.')[0]), int(edit[1].split('.')[0]), 

int(edit[2].split('.')[0]), int(edit[3].split('.')[0])]) 

        lab_inf.append([int(edit[4].split('.')[0]), int(edit[5].split('.')[0]), 

int(edit[6].split('.')[0]), int(edit[7].split('.')[0])]) 

 

    cap = cv2.DicomCapture(dicom[i]) 

 

    cont = 0 

    while cap.isOpened(): 

        success, frame = cap.read() 

 

        if not success: 

            break 

        fc = frame[:, :, 0] 

        if cont != len(lab_sup): 

            (x, y, w, h) = lab_sup[cont] 

            centro = (x + int(w / 2), y + int(h / 2)) 

            centro_lab_sup.append(fc[centro[0], centro[1]]) 
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            (x, y, w, h) = lab_inf[cont] 

            centro = (x + int(w / 2), y + int(h / 2)) 

            centro_lab_inf.append(fc[centro[0], centro[1]]) 

            cont = cont + 1 

    dist = [] 

 

    for l in range(len(lab_sup)): 

        dist.append(distance.euclidean(centro_lab_sup[l], centro_lab_inf[l])) 

 

    arquivo = open(series_temporais[i].split('.txt')[0] + '_' + 'ACF' + '.csv', 'w', newline='') 

 

    writer = csv.writer(arquivo, delimiter=';', quoting=csv.QUOTE_NONNUMERIC) 

    writer.writerow(lab_sup) 

    writer.writerow(centro_lab_sup) 

    writer.writerow(lab_inf) 

    writer.writerow(centro_lab_inf) 

    writer.writerow(dist) 

 

    plt.rcParams['pdf.fonttype'] = 42 

    plt.rcParams['font.family'] = 'Calibri' 

 

    plt.figure(1) 

    plt.plot(centro_lab_sup, '--r', label='Upper Lip', alpha=0.5) 

    # plt.plot(centroSup, 'C0o', alpha=0.5) 

 

    plt.plot(centro_lab_inf, 'k', label='Lower Lip', alpha=0.5) 

    # plt.plot(centroInf, 'C3o', alpha=0.5) 

 

    plt.ylabel('Position') 

    plt.xlabel('Frames') 
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    plt.legend() 

    plt.savefig(series_temporais[i].split('.csv')[0] + '_Centroides' + 'ACF' + '.eps') 

    plt.savefig(series_temporais[i].split('.csv')[0] + '_Centróides' + 'ACF' + '.png') 

 

    plt.close(1) 

 

    plt.figure(2) 

    plt.plot(dist, '-.m', alpha=0.5) 

    # plt.plot(dist, 'ok', alpha=0.5) 

    plt.ylabel('Distance') 

    plt.xlabel('Frames') 

    plt.savefig(series_temporais[i].split('.csv')[0] + '_Distancia' + 'ACF' + '.eps') 

    plt.savefig(series_temporais[i].split('.csv')[0] + '_Distancia' + 'ACF' + '.png') 

 

    plt.close(2) 

 

    print(series_temporais[i] + 'plot' 
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Apêndice D - Inicialização dos algoritmos de rastreamento automático, utilizando 

bounding box e seus respectivos plots, escrito em Python. 

 

from __future__ import print_function 

import sys 

import cv2 

from random import randint 

import csv 

import pydicom 

from scipy.spatial import distance 

import matplotlib.pyplot as plt 

import imutils 

 

#trackerTypes = ['BOOSTING', 'MIL', 'KCF', 'MEDIANFLOW', 'CSRT','KLT'] 

 

#trackerTypes = ['BOOSTING'] 

#trackerTypes = ['MIL'] 

#trackerTypes = ['KCF'] 

#trackerTypes = ['MEDIANFLOW'] 

#trackerTypes = ['CSRT'] 

#trackerTypes = ['KLT'] 

 

 

def createTrackerByName(trackerType): 

    # Create a tracker based on tracker name 

    if trackerType == trackerTypes[0]: 

        tracker = cv2.TrackerBoosting_create() 

    elif trackerType == trackerTypes[1]: 

        tracker = cv2.TrackerMIL_create() 

    elif trackerType == trackerTypes[2]: 

        tracker = cv2.TrackerKCF_create() 
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    elif trackerType == trackerTypes[3]: 

        tracker = cv2.TrackerMedianFlow_create() 

    elif trackerType == trackerTypes[4]: 

        tracker = cv2.TrackerCSRT_create() 

elif trackerType == trackerTypes[5]: 

        tracker = cv2.TrackerKLT_create() 

    else: 

        tracker = None 

        print('Erro na inicialização') 

        print('OK:') 

        for t in trackerTypes: 

            print(t) 

 

    return tracker 

## Select boxes 

bboxes = [] 

colors = [] 

cont = 0 

 

for i in trackerTypes: 

    nome = '' 

    # Set dicom to load 

    DicomPath = nome + ".dcm" 

 

    # Create a dicom capture object to read  

    cap = cv2.DicomCapture(dicomPath) 

 

    # Read first frame 

    success, frame = cap.read() 

 



97 
 

    # quit if unable to read the dicom file 

    if not success: 

        print('Falha ao ler o arquivo') 

        sys.exit(1) 

 

    if(cont == 0): 

        

        while True: 

             

            bbox = cv2.selectROI('MultiTracker', frame) 

            bboxes.append(bbox) 

            colors.append((randint(0, 255), randint(0, 255), randint(0, 255))) 

            print("Aperte q para sair das caixas de selecção e iniciar o rastreamento") 

            print("Pressione qualquer outra tecla para selecionar o próximo objeto") 

            k = cv2.waitKey(0) & 0xFF 

            if (k == 113):  # q is pressed 

                break 

 

    print('\nBounding boxes selecionados: {}'.format(bboxes)) 

    labSup = [] 

    labInf = [] 

    centroSup = [] 

    centroInf = [] 

    (x, y, w, h) = [int(v) for v in bboxes[0]] 

    labSup.append((x, y, w, h)) 

    centro = (x + int(w / 2), y + int(h / 2)) 

    centroSup.append(frame[:, :, 0][centro[0], centro[1]]) 

    (x, y, w, h) = [int(v) for v in bboxes[1]] 

    labInf.append((x, y, w, h)) 

    centro = (x + int(w / 2), y + int(h / 2)) 
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    centroInf.append(frame[:, :, 0][centro[0], centro[1]]) 

 

    # Specify the tracker type 

    trackerType = i 

    print('\nTracker Type {}'.format(trackerType)) 

 

    # Create MultiTracker object 

    multiTracker = cv2.MultiTracker_create() 

 

    # Initialize MultiTracker 

    for bbox in bboxes: 

        multiTracker.add(createTrackerByName(trackerType), frame, bbox) 

 

    # Process dicom and track objects 

    while cap.isOpened(): 

        success, frame = cap.read() 

 

        if not success: 

            break 

        fc = frame[:, :, 0] 

        # get updated location of objects in subsequent frames 

        success, boxes = multiTracker.update(frame) 

 

        (x, y, w, h) = [int(v) for v in boxes[0]] 

        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2) 

        centro = (x + int(w / 2), y + int(h / 2)) 

        cv2.circle(frame, centro, 1, (0, 255, 0), 2) 

 

        labSup.append((x, y, w, h)) 

        centroSup.append(fc[centro[0], centro[1]]) 
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(x, y, w, h) = [int(v) for v in boxes[1]] 

        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2) 

        centro = (x + int(w / 2), y + int(h / 2)) 

        cv2.circle(frame, centro, 1, (0, 255, 0), 2) 

 

        labInf.append((x, y, w, h)) 

        centroInf.append(fc[centro[0], centro[1]]) 

 

        # show frame 

        cv2.imshow('MultiTracker', frame) 

 

        # quit on ESC button 

        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:  # Esc pressed 

     break 

    arquivo = open(nome + '_' + trackerType + '.csv', 'w', newline='') 

 

    writer = csv.writer(arquivo, delimiter=';', quoting=csv.QUOTE_NONNUMERIC) 

    writer.writerow(labSup) 

    writer.writerow(centroSup) 

    writer.writerow(labInf) 

    writer.writerow(centroInf) 

 

    dist = [] 

    for i in range(len(labSup)): 

        dist.append(distance.euclidean(centroSup[i], centroInf[i])) 

 

    writer.writerow(dist) 

 

    plt.rcParams['pdf.fonttype'] = 42 

    plt.rcParams['font.family'] = 'Calibri' 
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plt.figure(1) 

    plt.plot(centroSup, '--r', label='Centróide - Lábio Superior', alpha=0.5) 

    # plt.plot(centroSup, 'C0o', alpha=0.5) 

 

    plt.plot(centroInf, 'k', label='Centróide - Lábio Inferior', alpha=0.5) 

    # plt.plot(centroInf, 'C3o', alpha=0.5) 

 

    plt.ylabel('Posição - Centróide') 

    plt.xlabel('Frame') 

    plt.legend() 

    plt.savefig(nome + '_Centroides' + trackerType + '.eps') 

    plt.savefig(nome + '_Centróides' + trackerType + '.png') 

 

    plt.close(1) 

 

    plt.figure(2) 

    plt.plot(dist, '-.m', label='Distancia Labial', alpha=0.5) 

    # plt.plot(dist, 'ok', alpha=0.5) 

    plt.ylabel('Distância') 

    plt.xlabel('Frame') 

    plt.legend() 

    plt.savefig(nome + '_Distancia' + trackerType + '.eps') 

    plt.savefig(nome + '_Distancia' + trackerType + '.png') 

 

    plt.close(2) 

    cont = cont + 1 
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Apêndice E – Series temporais relacionadas aos (a) centroides superiores e inferiores e 

em (b) relacionadas a distância labial.  

(a) (b) 

 
Sequência 1 

 
Sequência 1 

 
Sequência 5 

 
Sequência 5 

 
Sequência 9 

 
Sequência 9 
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Sequência 10 

 
Sequência 10 

 
Sequência 11 

 
Sequência 11 

 
Sequência 12 

 
Sequência 12 

 
Sequência 3 

 
Sequência 3 
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Sequência 6 

 
Sequência 6 

 
Sequência 7 

 
Sequência 7 

 
Sequência 13 

 
Sequência 13 

Sequência 14 
 

Sequência 14 
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Sequência 15 

 
Sequência 15 

 
Sequência 16 

 
Sequência 16 

 
Sequência 2 

 
Sequência 2 

 
Sequência 4 

 
Sequência 4 
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Sequência 8 

 
Sequência 8 

 
Sequência 17 

 
Sequência 17 

 
Sequência 18 

 
Sequência 18 

 
Sequência 19 

 
Sequência 19 
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Sequência 20 

 
Sequência 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


