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Abstract
The project introduces a solution for a trial environment that allows the lip sync 3D
characters’ based on video images. Crível is a feature that was developed as a plugin for
Blender, in order to support on electronic game characters’ dubbings. The lip synchro-
nization of 3D models, which original speech matches the English language, when being
submitted to Brazilian Portuguese audio , disagrees with the lip movement pre-established
by the original language. In digital game context, this glitch in 3D model animation can
lead the player to lose the previously established immersion in the game, thus harming
the audience’s experience. For the pluggin elaboration, a performance-based approach was
used, designed and implemented as a free software.This project comes up as an answer
to the problem, enabling the test of several facial reference marker techniques, allowing
the image capture and 3D model to change according to the lip movement of the dubbing
language.

Key-words: 3D model, dubbing, facial animation, Blender, Open Source, Lip-sync, lip
synchronization.



Resumo
O projeto apresenta uma solução de um ambiente (experimental) que possibilite a ani-
mação labial de personagens 3D a partir de imagens de vídeo. O “Crível” é uma funcio-
nalidade que foi desenvolvida como um plugin para o Blender, com o objetivo de auxiliar
na dublagem de personagens de jogos eletrônicos.A sincronização labial de modelos 3D,
cuja fala original corresponde à língua inglesa, ao serem submetidos ao áudio dublado
em português brasileiro entram em discordância com o movimento labial pré-estabelecido
pelo idioma original. No contexto dos jogos digitais, essa falha na animação do modelo 3D,
pode levar o jogador a perder a imersão, antes estabelecida no jogo, prejudicando assim
a experiência do público. Para a elaboração do plugin, foi utilizada uma abordagem ba-
seada em performance projetada e implementada como software livre. Este projeto surge
como uma resposta ao problema possibilitando o teste de várias técnicas de marcadores
de referências facial permitindo a captura de imagem e alteração do modelo 3D de acordo
com a movimentação labial do idioma da dublagem.

Palavras-chaves: modelo 3D. dublagem. animação facial, Blender, Open Source, Lip-
sync, sincronização labial.
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1 Introdução

A representação da face humana e de seus movimentos em computadores tem
ganhado cada vez mais notoriedade para alcançar maior imersão na narrativa de jogos
eletrônicos. Por conta das evoluções tecnológicas e em técnicas de animação facial, pode-
mos contemplar espetáculos visuais interativos que aproximam-se visualmente de produ-
ções cinematográficas, dada a performance e a impressão de realismo apresentada pelos
modelos tridimensionais gerados por computador.

Assim como essas produções cinematográficas, com o intuito de fornecer acessibi-
lidade para jogadores não fluentes na língua nativa da criação do jogo, desenvolvedoras
de jogos eletrônicos investem em uma versão nacional, relativa ao país, de seu produto.
São utilizadas duas estratégias não excludentes, geralmente terceirizadas por companhias
especializadas, para a geração da versão nacional sendo essas: a tradução e a dublagem
(JHA et al., 2019).

A versão dublada, mesmo fornecendo o benefício do auxílio a uma maior compre-
ensão da trama do jogo eletrônico para jogadores monolíngue que não entendem o idioma
original do jogo, manifesta-se a inconsistência da representação do movimento da fala nos
modelos 3D gerados por computador com o áudio da versão dublada. Tendo em vista que
essa incongruência pode ser ocasionada por outros fatores, tais como a incorreta mixagem
do som, a má representação do dublador a respeito da performance do intérprete original.
Isso ocasiona um deslocamento temporal incorreto do áudio em relação à cena. Neste
trabalho é considerado apenas a divergência linguística entre o idioma do áudio dublado
e o idioma da animação da representação da fala do personagem 3D. Sendo assim, é con-
siderado que a causa dessa inconsistência é a animação dos movimentos da fala gerada
por computador, e não outros fatores externos como por exemplo o áudio dublado.

A movimentação dos elementos faciais complementam o entendimento da fala
(MARTINO, 2005). Esse inconveniente apresentado pela discrepância do áudio dublado
com a animação, pode ocasionar a quebra de imersão do jogador na trama apresen-
tada nesta mídia de entretenimento por possibilitar ao espectador o entendimento de
que algo em cena não está natural ou incorrespondente com aquilo que o mesmo consi-
dera como real, esse fenômeno é conhecido como Mudança de credibilidade (Believability
Flip) (PARKE; WATERS, 2008). De forma similar, esse problema apresenta-se em outros
produtos de entretenimento como filmes e séries.

Este projeto tem como objetivo definir e implementar uma arquitetura modular
que gere uma animação da representação da fala através de uma abordagem baseada
em performance do intérprete, possibilitando a experimentação de diferentes métodos de
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rastreio e detecção de pontos de referência facial transferindo os dados dos movimentos
de fala obtidos em um modelo 3D manipulável, podendo essa transferência ser feita em
tempo real ou não.

Como resultado deste trabalho, foi implementada a ferramenta Crível, que fornece
suporte para a geração de animações de representação da fala através da captura de
movimentos, por meio de vídeo. Não sendo necessário a utilização de dispositivos de alto
custo como é utilizado na indústria de captura de movimentos, ou seja, de forma caseira,
havendo assim uma democratização desta tecnologia para que possa ser utilizado para
auxiliar em projetos de estúdios independentes ou de software livre.

Este projeto está restrito a animação facial baseada em modelos geométricos ani-
mados por computador, tendo foco na animação da fala sincronizada com áudio dublado.
Apesar da proposta de solução abranger outras mídias de entretenimento este trabalho
tem como objetivo a inserção desta no cenário de jogos eletrônicos.

1.1 Estrutura do trabalho
O texto estrutura-se através da divisão em capítulos abordando: o referencial teó-

rico, a contextualização do problema, a implementação e as considerações finais, detalha-
dos a seguir.

No referencial teórico, capítulo 2, são abordados os conceitos e teorias que funda-
mentaram a construção deste projeto. Esse tópico é introduzido pela teoria do vale da
estranheza e mudança de credibilidade onde são explicados a aceitação do observador com
uma figura humanoide. Após isso são definidos os elementos que constituem um modelo
3D e a animação facial: modelo tridimensional da face humana, animação facial do modelo
3D, key-framing, interpolação de poses-chave, animação facial baseada em performance
e parametrização data-driven. Posteriormente, são abordadas as informações referentes a
fala, entendendo seu funcionamento, sua Animação e o processo de Dublagem.

O capítulo 3 trata da contextualização do problema, os projetos relacionados in-
troduzindo a solução, descrevendo os requisitos, tecnologias e metodologia utilizada para
essa implementação.

O capítulo 4 apresenta a arquitetura utilizada, exploram-se as análises realizadas
no modelo empregado, através da experimentação e modificação de parâmetros. Gerando
resultados que são obtidos através de simulações com o protótipo desenvolvido.

As considerações sobre o produto realizado e comentário finais são feitos no capí-
tulo 5 repassando as principais contribuições e futuras aplicações estimadas pelo presente
trabalho.
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2 Referêncial teórico

2.1 Modelo tridimensional da face humana
A representação da face humana em um ambiente virtual é uma tarefa que de-

manda esforços, devido sua superfície irregular e deformações à pele decorrentes das in-
terações entre o sistema muscular, a anatomia esquelética e o sistema vascular (PING et
al., 2013). Geralmente, para essa representação em computador é utilizado um conjunto
de faces poligonais que se conectam compartilhando vértices e arestas, chamada de malha
poligonal tridimensional (PARKE; WATERS, 2008).

Figura 1 – Exemplo de malha poligonal do personagem Kratos (LEWIN, 2019).

A Figura 1 representa a malha poligonal utilizada na representação do personagem
Kratos da saga de jogos God of War. À esquerda está a malha utilizada no jogo Ascension
(2013) e a direita a utilizada no God of War (2018). Com a evolução do processamento de
consoles, a malha da esquerda possui uma quantidade maior de polígonos, o que beneficia
na representação de músculos e detalhes da face humana.

Esta representação digital da face humana pode ser obtida por meio da modelagem
realizada por artistas 3D por intermédio de um computador, scanners 3D ou fotogrametria,
exemplo na Figura 2, utilizando modelos humanos, como atores, ou até mesmo esculturas
(PARKE; WATERS, 2008).
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Figura 2 – Exemplo de espaço onde é realizado o processo de fotogrametria, utilizando
câmeras Nikon DSLR (LANCE WILKINSON LEAD ARTIST, accessed in
2020).

Segundo (PARKE; WATERS, 2008), dentre as áreas que a face humana possui os
olhos e a boca são as que representam maior expressividade do rosto. Sendo responsáveis
por comunicar a maior parte das informações e também corresponderem às emoções.
Desta forma, essas áreas necessitam de uma maior dedicação no processo de modelagem
para proporcionar um resultado fiel a realidade e que não cause estranheza.

2.2 Animação facial do modelo 3D

A animação facial tem como propósito realizar transformações na superfície do
modelo 3D em relação ao tempo que resultam em uma série de características visíveis na
malha poligonal tridimensional, sendo que a cada quadro (Frame) gerados são representa-
das expressões ou posições faciais que o artista deseja que o modelo 3D expresse (PARKE;
WATERS, 2008).

A medida que o campo de estudo sobre animação facial evolui foram criadas di-
versas técnicas e abordagens para atingir esse propósito. Como comentando por Deng
em (DENG; NOH, 2008), classificar essas técnicas torna-se uma tarefa difícil, uma vez
que, cada técnica não possui delimitações definidas e no atual cenário de animação facial
para obter melhores resultados nas performances dos modelos 3D integram diversos mé-
todos. Nesse projeto, vamos falar apenas de três estratégias: Key Framming, Blendsha-
pes e Performance-Driven. Para saber mais a respeito das outras técnicas conhecidas,
recomenda-se (PARKE; WATERS, 2008) e o artigo de (DENG; NOH, 2008).

Um dos principais estudos que possibilitaram o aprimoramento da representação
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de movimentos faciais através de modelos 3D por definir possíveis controles faciais para a
realização de expressões desejadas (PARKE; WATERS, 2008), é a criação de um Sistema
de Codificação de Ação Facial (Sigla em inglês: FACS - Facial Action Coding System)
realizado por Paul Ekman e Wallace Friesen. Os autores dividiram as ações faciais em
pequenas unidades de ação (AUs - Action Units), que podem representar a ação de um
único músculo, como a ação de um grupo de pequenos músculos, descrevendo assim um
conjunto de possibilidades de ações existentes na face humana (PARKE; WATERS, 2008).

Para que seja possível a manipulação da malha poligonal é necessário a criação
de pontos de controle no modelo 3D, esse processo é conhecido como Rigging (PARKE;
WATERS, 2008). É através dos pontos de rig (Rig Points) que o animador consegue
controlar o modelo 3D para representar expressões ou movimentos faciais. Esse processo
geralmente é realizado por artistas 3D especializado nesse tipo de atividade por tratar-se
de uma tarefa essencial e complexa para a geração da animação.

Figura 3 – Exemplo de modelo 3D com os rig points da personagem Rain utilizada neste
trabalho

Na Figura 3, as linhas amarelas e azuis representam os controles utilizados para
informar como e onde deve ser feita a deformação da malha poligonal. O modelo 3D em
questão é a personagem Rain.

2.2.1 Key-Framing

Essa técnica foi inspirada pela forma de animar desenhos 2D, na qual o animador
define pontos chaves que representarão os ápices de um determinado movimento que
personagem realizará em relação ao tempo e o software interpolará os quadros restantes
gerando a sensação de movimento (PARKE; WATERS, 2008). Esse método pode ser um
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tanto quanto exaustivo, uma vez que, o animador terá que posicionar os elementos da face
do modelo 3D nas posições de interesse. No contexto da animação da fala, o animador
deverá animar mais de uma vez a mesma pose facial, caso não seja tomada a devida
cautela pode levar a animação ter inconsistências.

2.2.2 Interpolação de poses-chave

A Interpolação de poses-chave, também conhecidos pelos termos em inglês Blendsha-
pes ou Morph Targets, é uma das técnicas mais utilizadas pela indústria cinematográfica
para a representação da movimentação da face humana (LEWIS et al., 2014).

Neste método, define-se conjuntos com variações não repetidas a partir de uma
malha poligonal base, entendendo-se estas como expressões ou comportamentos chaves
dos movimentos faciais, essas faces alternativas geradas são chamadas de alvos (targets),
a animação facial do modelo 3D é gerada por interpolações entre as formas alvo e base
definidas (PING et al., 2013), sendo estas realizadas na mesma malha 3D variando somente
a posição dos vértices.

Figura 4 – Blendshapes do personagem Nathan Drake da série de jogos Uncharted
(TZENG, 2016).

A Figura 4 apresenta um conjunto de 5 formas faciais utilizados para demonstrar
as possíveis expressões faciais que o personagem Nathan Drake pode representar. Geral-
mente, o total do conjunto de formas facias necessárias para representar um personagem
com o nível de qualidade como o caso do Nathan Drake pode passar da casa das centenas.

O destaque dessa técnica está na vantagem da representação do movimento de
vários músculos simultaneamente e do alcance de faces alvos não definidas no conjunto
modelado por intermédio das outras faces alvos.
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As formas geralmente utilizadas atualmente na indústria de desenvolvimento de
jogos de alto orçamento para a aquisição dos blendshapes são as mesmas formas utilizadas
para a obtenção da malha dos modelos 3D. Na indústria de jogos, essa técnica foi utilizada
em diversos projetos, como God of War (2018), Injustice 2 (2017) e Uncharted 4 (2016).
Jogos esses que impressionaram por sua qualidade na representação facial dos personagens.

2.2.3 Animação facial baseada em performance

A animação facial baseada em performance é a utilização de dados retirados da
captura de movimentos das características faciais de um intérprete para a realização da
animação da face de um personagem sintético, seja ele dimensional ou tridimensional
(PING et al., 2013). Esses dados podem ser extraído com marcadores (Markers) e sem a
utilização de marcadores (Markeless).

Figura 5 – Examplo de captura de movimentos utilizando marcadores faciais (PLAYS-
TATION, 2016).

A captura de movimentos utilizando marcadores baseia-se em inserir marcos na
face do intérprete definindo pontos de movimentação que desejam ser mapeados, como
representado na Figura 5. A quantidade e a posição desses marcos no rosto dependem do
que espera-se do mapeamento dos movimentos, podendo-se mapear expressões faciais ou
somente movimentos da cabeça, piscar de olhos dentre outros.

Do ponto de vista computacional, essa abordagem provê menos custo em relação
à sem marcadores (WOODWARD et al., 2017). Porém, o tempo para a inserção dos
marcadores é maior e ao fazer o reajuste dos pontos de mapeamento e necessário cautela,
uma vez que ao modificar a posição altera-se o resultado da captura.
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Figura 6 – Examplo de captura de movimentos sem marcadores faciais.

Na captura de movimentos sem marcadores no rosto do ator, os marcadores faciais
denominados FCP (Facial Caracteristc Point) responsáveis por marcar pontos caracte-
rísticos da face humana, como por exemplo lábios e mandíbula, são inferidos por meio
de técnicas de visão computacional, como apresentado na imagem 6. Os 68 parâmetros
definidos na face da intérprete foram utilizados de um subconjunto de pontos de controle
definido pelo padrão MPEG-4 (Moving Picture Experts Group), no qual o conjunto pri-
mário sugere um total de 84 pontos localizados na face (PARKE; WATERS, 2008), sendo
incluso nessa contagem pontos característicos da orelha e contorno da língua o que não
será necessário para a inferência dos movimentos faciais nesse projeto.

A vantagem da utilização da automação da animação baseada na performance é a
representação realista dos movimentos faciais de um determinado personagem e o rápido
desenvolvimento da parte bruta da animação do personagem 3D, bruta pois ainda se faz
necessário o refinamento para representações mais realistas.

O processo consiste em realizar a captura por meio de uma câmera RGB ou RGB-
D, as imagens geradas são processadas, utilizando a abordagem com marcação ou sem,
os dados dos marcadores registrados são retaguiados em um personagem 2D ou 3D. O
resultado desse processo é a animação facial baseada nos movimentos do intérprete. A ati-
vidade de retaguiamento, conhecida pelos termos em inglês retargeting ou cross-mapping,
é responsável por adaptar os dados obtidos na fase de captura para o modelo em ques-
tão, podendo esse modelo ser uma representação direta da face do ator ou não (PARKE;
WATERS, 2008).
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2.3 Entendendo a fala

Afim de facilitar a compreenção da complexidade da fala e como reproduzi-la
em um modelo 3D é preciso compreender como representar as informações através dos
conceitos de grafemas, fonemas e visemas.

Grafemas são representações gráficas mínimas e formais dos sons da fala. Os Fo-
nemas além de serem os resultados sonoros dos grafemas, também são responsáveis por
diferenciar as palavras de grafia semelhante mas com pronúncia diferente, por meio de
unidades sonoras que compõem as palavras. Os segmentos que distinguem essas palavras
constituem os fonemas da língua (MARTINO, 2005).

A palavra "casa", possui quatro grafemas ("c", "a", "s", "a") e quatro fonemas, no
qual neste caso cada letra corresponde a um único som isolado. Porém, pode haver casos
em que a quantidade de fonemas é maior que a de grafemas, assim como o contrário
também ocorre. Como por exemplo, a palavra "chá", possui três grafemas e apenas dois
fonemas.

Os visemas são as representações visuais do fonemas, ou seja, de forma simplifi-
cada, é o formato que a lábios, língua e mandíbula atingem ao pronunciar um determinado
fonema (MARTINO, 2005). Após estudos da movimentação articulatória visível (MAR-
TINO, 2005), foi identificado um conjunto de 29 visemas que representam os segmentos
fonéticos do português do Brasil, tendo relevância por determinar e restringir os formatos
bucais que podem ser modelados para que haja a representação da fala do português
brasileiro de um personagem 3D.

2.3.1 Animação da fala

Para a representação da fala humana através de um modelo tridimensional são
utilizados os componentes visíveis da região bucal, sendo estes: lábios, mandíbula, dentes
e língua. Os lábios e a mandíbula ganham maior destaque por serem notáveis visualmente
na diferenciação dos visemas (PARKE; WATERS, 2008).

O processo de sincronização labial, também conhecida pelas palavras em inglês
lip sync (lip synchronization), é responsável por gerar a impressão de fala do modelo 3D.
Neste processo é utilizado áudios com as gravações contendo as falas do personagem, este
áudio é separado em fonemas que são mapeados em visemas no modelo 3D (JHA et al.,
2019).

Fonemas e visemas possuem uma relação muitos-para-um, na qual há mais de um
fonema que possui o mesmo visema como por exemplo os fonemas dos grafemas: "f"e "v".
Sendo esse o fato que acaba por tornar a tarefa de leitura labial desafiadora.

Vale a pena ressaltar que para cada língua ou idioma há fonemas e por consequência
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visemas diferentes, o que não exclui a possibilidade de similaridades entre os fonemas e
visemas de idiomas distintos. Desta forma, para a representação da animação em diversas
línguas pode ser necessário a adição desses ao conjunto já mapeado para oferecer suporte
ao desenvolvimento da animação.

O trabalho desenvolvido por (MARTINO, 2005) define cinco conjuntos fundamen-
tais dos movimentos realizados pela face humana, sendo estes: articulatórios, emocionais,
conversacionais, fisiológicos e contorcidos. Dentre estas categorias, o movimento articula-
tório possue maior relevância para a representação da fala por meio de um modelo 3D,
sendo definido por (MARTINO, 2005) como os sinais visuais produzidos pela movimenta-
ção dos órgãos do aparelho fonador durante a produção da fala. Porém, apesar de possuir
esse destaque as outras categorias são fundamentais para complementar e gerar maior
expressividade e naturalidade a animação da fala.

A representação da transição de um visema para outro é essencial para a apre-
sentação da naturalidade da animação da fala do modelo 3D sendo necessário assim im-
plementação dos efeitos de coarticulação. Podendo ser classificadas como coarticulação
perseveratória, mudança que antecede o visema, e antecipatória, mudança que sucede o
visema (MARTINO, 2005).

Destaque-se a importância dos efeitos de coarticulação por permitir a contextua-
lização para a definição da forma da boca, uma vez que, o fonema antecessor e sucessor
influenciam no resultado do movimento e do visema. Desta forma, para definir melhor
estes contextos podem ser utilizados grupos de fonemas para melhorar a movimentação
entre os visemas, sendo geralmente utilizados grupos de 2 fonemas (difonemas) e 3 fonemas
(trifonemas) (PARKE; WATERS, 2008).

2.3.2 Tradução e Dublagem

Dublagem é o processo de substituição dos diálogos originais por um novo áudio
dublado sem alteração no sentido da obra, seja ele visual ou interpretativo. Seu propósito
é possibilitar distribuição de uma obra já existente, cabendo-se à dublagem manter-se fiel
à obra original. (WODEVOTZKY; BAITELLO JR., 2020)

O processo de dublagem inicia com a tradução e adaptação do script para o idioma
que será dublado. A tradução de um jogo digital compreende tanto a tradução dos textos
quanto a tradução das falas dos personagens, esta última sendo inserida na mídia de
entretenimento no formato de legendas. Este subprocesso compreende a adaptação dos
textos para a cultura nacional, para uma maior identificação com os usuários e pelo fato
de algumas das frases do produto original não poderem ser traduzidas literalmente.

Após isso, os textos e diálogos traduzidos e adaptados são organizados para a
gravação dos dubladores em trechos de áudios de duração máxima de 20 segundos, estes
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fragmentos de som são denominados de anéis (BIANCHIN, 2011). Com os anéis definidos,
o diretor de dublagem seleciona os dubladores para cada personagem e divide as gravações
de acordo com as cenas do produto original.

Durante a gravação, o dublador assiste as cenas através de um monitor escuta o
áudio original e depois dubla o personagem de acordo com o tempo da fala da voz original
(BIANCHIN, 2011). Pode acontecer em algumas gravações de o dublador não ter o recurso
visual, apenas sendo possível interpretar a cena através do áudio. Os atores de dublagem
também fazem simulações das ações executadas no jogo para que a voz fique convincente
e o jogo fique mais imersivo para os usuários. (BAZAN, 2014)

Em seguida, os áudios dublados são editados e mixados e enviados para as produ-
toras de jogos que são responsáveis por inserir os áudios dublados e textos traduzidos no
produto final. Na produtora o áudio é analisado com intuito de validar a integridade da
obra original, nesse processo a dublagem pode ter que ser refeita mais de uma vez para
garantir a qualidade do produto gerado.

2.4 Vale da estranheza e Mudança de credibilidade

Criado por Masahiro Mori, em 1970, a teoria do fenômeno do Vale da Estranheza
(Uncanny Valley) refere-se à resposta emocional de afinidade ou simpatização (eixo y)
com a semelhança que determinado robô possui com a aparência ou movimentos humanos
(eixo x). Como apresentado na Figura 7, quanto mais os movimentos e a aparência do
robô remetem-se a um humano, maior é a aceitação do observador até o momento em
que aproxima-se de algo considerado como real porém não o suficiente, o que causa uma
sensação de não aceitação ou repulsa por parte do observador. Sendo essa curva gerada
até ser considerado algo como próximo a realidade denominada de vale da estranheza
(MORI; MACDORMAN; KAGEKI, 2012).

Essa teoria iniciou-se no universo da robótica, porém tornou-se comum no design
de personagens, especialmente em projetos de animação que possuem personagens 3D, por
ser um problema que os designers devem contornar. Apesar dessa teoria ser amplamente
citada não há pesquisas que comprovem a existência desse fenômeno como é discutido no
artigo (BRENTON et al., 2005).

A Mudança de credibilidade (Believability Flip) acontece quando algo representado
pelo personagem, como por exemplo falta de naturalidade na movimentação física ou
expressão facial que espera-se que um humano tenha, não corresponde com a realidade
conhecida pelo observador (PARKE; WATERS, 2008). No momento em que essa mudança
ocorre há a quebra de imersão do observador fazendo-o perceber que aquilo o que está
sendo exibido não é real.
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Figura 7 – Representação gráfica do Vale da Estranheza (PARKE; WATERS, 2008).

Esses conceitos são importantes para esse projeto pois são alguns dos desafios prin-
cipais utilizados para validar que determinada solução tenha maior aceitação pelo público.
No contexto de dublagem, a falta de sincronia labial pode dificultar a imersão e aceitação
do jogador, e o intuito desse trabalho é justamente manter o mesmas caracteristicas dos
personagens, independente da lingua dublada.
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3 O projeto

3.1 O problema

No Brasil, apenas cinco por cento da população brasileira sabe comunicar-se em
inglês (AMORIM, 2012) e o índice de proficiência em inglês foi avaliado como baixo,
classificado na quinquagésimo térceira posição em um ranking de cem países no ano de
2020 (EF EDUCATION FIRST, 2020). Produtos dublados tornam-se necessários para
o acesso de grande parte da população de produções culturais e jogos. Além de que
analfabetos, temos os analfabetos funcionais e deficientes visuais que possuem dificuldades
em acompanhar legendas (WODEVOTZKY; BAITELLO JR., 2020). Culturalmente, os
brasileiros ainda tem preferência por assistir filmes dublados.

Nessa busca por gerar um produto nativo a língua que deseja-se distribuir, surge o
contexto do problema a ser tratado nesse projeto. Sendo ele: a incoerência da sincronização
labial de personagens 3D gerados por computador, com aparência humana cuja animação
da fala é representada visualmente pela língua nativa do produto, com o áudio dublado
em outra língua no contexto de jogos digitais. Ou seja, essa incoerência na animação tem
como causa a não correção da animação em relação ao idioma que está sendo gerada a
versão nacional.

Essa problemática tem como consequência a possibilidade de diminuição da cre-
dibilidade do produto final, tendo em vista que no momento em que essa falha é notada
na animação do modelo 3D, o jogador pode perder a imersão antes estabelecida no jogo,
prejudicando assim a experiência do mesmo.

Diante dos fatos expostos, a dublagem tem um papel fundamental no consumo de
produtos audiovisuais pelos brasileiros, por questões de acessibilidade ao público que não
possui conhecimento em línguas estrangeiras. Desta forma, busca-se por uma tecnologia
que possibilite gerar a animação da fala de forma automática representando de forma
natural para cada língua que deseja-se produzir uma versão nacional do jogo.

Portanto, o problema é definido como dado: um modelo 3D manipulável, roteiro
textual, vídeo e áudio contendo a performance do dublador e a performance do ator da
voz original, gerar como saída uma animação com a correção dos movimentos da fala
de forma sincronizado com o áudio dublado. Ao final desse processo obtém-se uma nova
animação da fala do personagem com os movimentos necessários para a representação da
língua desejada.
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3.2 Proposta de solução

A abordagem utilizada nesse projeto é de gerar uma animação da fala de um
modelo 3D manipulável baseada em performance, na qual a performance do dublador ou
dubladora é registrada por sequências de imagens. O foco nessa solução é a busca por
representar de forma natural os movimentos de coarticulação da fala. Por conta disso,
faz-se necessário a definição de uma arquitetura que comporte a testagem de diversos
métodos de captura de marcadores de referência facial. Através de pesquisas realizadas
não foi identificado nenhum software livre ou de código aberto que forneça esse ambiente
de experimentação com uma arquitetura modular que possibilite a utilização de diferentes
técnicas de detecção de marcadores de referência facial ou diferentes técnicas de animação
facial nos modelos 3D.

Desta forma, aproveitando essa oportunidade, a solução proposta é a implemen-
tação de um plugin para o Blender que possibilite a criação da animação baseada em
sequência de imagens com foco na representação, por meio do modelo 3D, dos movimen-
tos de coarticulação da fala. Tal como, a definição de uma arquitetura componetizada que
forneça suporte aos experimentos necessários para que haja a possibilidade de escolha, do
método de captura de pontos de referência facial em diversos modelos 3D, que apresente
resultados satisfatórios com base nos parâmetros definidos pelo animador.

O objetivo desse projeto é fornecer uma prova de conceito a acerca da viabilidade
técnica da implementação de uma solução que defina uma arquitetura componetizada
com baixo acoplamento entre os módulos para que seja possível a experimentação de
diferentes métodos de detecção de marcadores faciais em tempo real ou não e a aplicação
dos resultados obtidos em diversos modelos 3D.

3.3 Tecnologias

Para a escolha das tecnologias utilizadas nesse trabalho, optamos por utilizar so-
mente soluções open source, que tivessem, de preferência uma comunidade de contribui-
dores madura.

O Blender (BLENDER, 2020) é uma ferramenta livre e de código aberto que
oferece um conjunto de funcionalidades de computação gráfica tridimensional. Ele é a
principal ferramenta open source utilizado tanto no desenvolvimento de jogos quanto de
animações 3D.

A versão 2.90.0 do Blender, utilizada neste projeto, oferece uma API em Python
3.7.7 para a manipulação dos elementos tanto de interface do usuário, como de cenas
e modelos 3D. Além de disponibilizar uma interface para o desenvolvimento de Add-
ons (Plugins) para que desenvolvedores e artistas consigam adicionar funcionalidades no



3.3. Tecnologias 25

Blender sem a necessidade de alterar o código fonte do mesmo.

Para versionamento do código, escrito em Python 3.7.7, do plugin gerado por este
projeto foi utilizado o Git. A captura de imagens e detecção dos pontos de referência
facial foi desenvolvida utilizando a biblioteca OpenCV (OPENCV, 2015) na versão em
Python. Segundo (BRADSKI, 2000), o OpenCV é uma biblioteca open source para o
desenvolvimento de aplicações de visão computacional e aprendizado de máquina.

Para captura de imagens 2D (vídeo), foram utilizadas a webcam do notebook
Aspire F5-573G da Acer e o Kinect do Xbox 360. O sistema operacional utilizado nos
testes e implementação foi o Ubuntu 20.04.1 LTS 64 bits com versão do Gnome 3.63.3.

Foram utilizados dois modelos 3D para testes de animação da boca, a partir da
captura dos landmarks do rosto nas imagens. O primeiro modelo chamado “Vincent”,
publicado em 21 de abril de 2016, foi desenhado por Matias Mendiola, modelado por
Andy Goralczyk e os pontos de manipulação da malha (rigs) foram desenvolvidos por
Juan Pablo Bouza.

O segundo modelo utilizado foi a “Rain v2.0”, publicada em 07 de julho de 2020
por Demeter Dzadik, a animação foi feita por Pablo Fournier, a iluminação e renderização
por Andy Goralczyk e os pontos de manipulação da malha (rigs) pelo time do Estúdio
Blender de Animação. Ambos os modelos estão disponíveis para a versão do Blender 2.8
e disponibilizados no site cloud.blender.org.

Figura 8 – Imagem dos modelos 3D Rain, a esquerda, e Vincent, a direita.
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3.3.0.1 Facial Motion Capture

Após definida a proposta de solução, foram realizadas pesquisas para identificar
a existência de projetos de código aberto que se assemelham a solução proposta por esse
projeto. Dentre os resultados, foi encontrado o projeto FacialMotionCapture desenvolvido
por Jason Kirsons (KIRSON, 2019). O objetivo desse projeto era criar um plugin no
Blender que realiza-se a animação facial de um modelo 3D, capturando as imagens por
meio de uma webcam e utilizando o OpenCV captar as imagens e detectar os marcadores
de referência facial. Nesse projeto, o autor definiu os movimentos de: rotação da cabeça,
piscar dos olhos, movimentação da sobrancelha, posição fixa dos olhos, abrir e fechar a
boca. Além de registrar a animação realizada através da função de gravação de quadros
(frames) do Blender.

Figura 9 – Interface do plugin FacialMotionCapture.

Tornando-se um ótimo ponto de partida para o desenvolvimento da solução pro-
posta. Apesar do FacialMotionCapture possuir diversas características que em teoria faci-
litaria o desenvolvimento da solução para o problema definido, ele não adota boas práticas
de Engenharia de Software. Sendo esses pontos de adaptação e melhoria listados a seguir:

∙ Apenas funciona para um único modelo, o Vincent.

∙ Melhoria da interface com o usuário: Como apresentado na imagem 9, há apenas
um botão responsável por executar a funcionalidade de captura de movimentos para
aplicar no modelo 3D. Dessa forma, qualquer modificação de escolha ou modificação
deve ser realizada em código o que dificulta a interação de usuários com o plugin.

∙ O código é um monolitico. A redefinição da arquitetura e refatoração do código
fornece uma solução modular.

∙ Dificuldade em trocar os métodos de detecção de marcadores faciais.

∙ Os movimentos da boca com a mandíbula são limitados a abrir e fechar. Não sendo
possível representar deformações mais complexas que a boca e mandíbula podem
realizar.

A respeito da estrutura do projeto FacialMotionCapture, o mesmo contém apenas
2 arquivos sendo eles: OpenCVAnim.py e OpenCVAnimOperator.py. O arquivo OpenC-
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VAnim.py tem como responsabilidade criar o componente painel na interface da área de
trabalho do Blender e mostrar o botão contendo o texto "Capture" que ao ser pressionado
executará a funcionalidade de captura de movimentos e animação do modelo 3D, ou seja
basicamente é código necessário para definir a interface com o usuário dentro do Blender.
Já o arquivo OpenCVAnimOperator.py contém o código necessário para realizar a detec-
ção dos marcadores de referência facial, animar o modelo 3D e definir o laço de repetição
necessário dentro do Blender para que o plugin execute o processo programado até que o
mesmo tenha sua execução interrompida, o processo mencionado será detalhado no tópico
4.1.1.

A mudança na arquitetura proposta deve-se ao fato da implementação apresentada
no arquivo OpenCVAnimOperator.py ser fortemente acoplada e monolítica o que prejudica
a ideia, caso fosse a intenção do autor, de escalabilidade e manutenabilidade do plugin.
Essa restruturação também se faz necessária pois é uma exigência da proposta de solução
que haja a possibilidade da troca de estratégias sejam elas de detecção dos marcadores
faciais, de processamento dos mesmos ou até mesmo de métodos de animação facial.

É importante ressaltar que de forma alguma os pontos levantados são críticas
negativas a respeito do FacialMotionCapture. Uma vez que, o projeto supre bem as neces-
sidades as quais levaram a criação do mesmo. As adaptações sugeridas apenas apresentam
o que deve ser modificado para que a proposta desse projeto seja alcançada com sucesso.
Posto que, o projeto FacialMotionCapture atende alguns dos requisitos funcionais preten-
didos atingir nesse projeto porém não atende os requisitos não funcionais. Sendo assim,
o projeto (KIRSON, 2019) será utilizado como referência e não como algo a ser evoluído
sendo que o produto gerado por esse trabalho tem propósitos diferentes.

Desta forma, todos os pontos de melhoria e objetivos que devem ser alcançados
nesse projeto foram definidos como o requisito do sistema sendo esses apresentados na
tabela 1.
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3.4 Requisitos
Os requisitos apresentados no Quadro 1, tratam-se de elementos elicitados para

que a implementação do ambiente de experimentação de técnicas de animação atenda as
necessidades do projeto.

Tabela 1 – Requisitos do Sistema.

RQ1 Detectar pontos de referência facial tanto em tempo real quanto em não
tempo real.

RQ2 Selecionar qual o algoritmo de detecção de pontos facial deve ser utili-
zado, caso haja mais de um.

RQ3 Selecionar qual o modelo treinado que deverá ser utilizado pelo algoritmo
de detecção de pontos facial deve ser utilizado, caso haja mais de um.

RQ4 Selecionar qual o dispositivo de captura deve ser utilizado, caso haja mais
de um.

RQ5 Exportar vídeo capturado gerado pela captura de imagens, para que
possa-se auditar o resultado.

RQ6 Exportar dados em formato JSON dos pontos de referêncial facial, para
que possa-se auditar o resultado.

RQ7 Gerar animação do modelo 3D através de um arquivo com uma lista dos
pontos de referência facial em formato JSON.

RQ8 Deve ser possível editar e refinar a animação gerada

3.5 Metodologia
Como o trabalho é prático e de caráter experimental, ele não seguiu uma meto-

dologia rígida de desenvolvimento. Este caráter exploratório impede que fizemos plane-
jamentos time-box de sprints, uma vez que o tema proposto no trabalho ainda é pouco
explorado e documentado pela comunidade de práticos.

Utilizamos tecnicas e snowball no levantamento das pesquisas mais relevantes do
tema e levantamento dos trabalhos relacionados. Esse trabalho nos permitiu obter o ar-
cabolço teórico necessário para a proposta do projeto.

Durante o desenvolvimento do plugin, adotamos diversas práticas de extreme pro-
gramming (XP) e de comunidades de software livre, com o objetivo de desenvolver código
com excelente qualidade técnica.
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4 Resultados

Como o intuito dessa ferramenta é ser disponibilizada para a comunidade, o desen-
volvimento do plugin e do ambiente de experimentação foi construindo em cima softwares
livre. O projeto encontra se no seguinte link: Link do repositório da aplicação.

4.1 Arquitetura

4.1.1 Arquitetura genérica

O processo adotado na implementação desse projeto assimila-se ao de outros que
propõem-se à abordagem baseada em performance, utilizando de rastreamento de movi-
mentos faciais por meio de sequências de imagens. Contendo assim, os principais módulos
representados em macro atividades na Figura 10.

Figura 10 – Arquitetura genérica do processo de animação baseada em performance.

A atividade que inicia o processo é o módulo de Captura de Imagem, como o
próprio nome sugere é realizada a captura de um determinado quadro (frame) através
de um dispositivo, como por exemplo uma câmera digital, o resultado dessa atividade
é uma imagem digital que será utilizada no módulo seguinte. É importante notar que a
quantidade de quadros por segundo que o dispositivo pode capturar, influência na fluídez
do movimento que será representado no modelo 3D.

O segundo módulo é o Detecção dos marcadores de referência facial, nesse
utiliza-se de técnicas de visão computacional para inferir pontos característicos da face
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humana para que possa haver o rastreamento do movimento desses. Como resultado dessa
atividade é gerada uma lista de formas ou expressões faciais a cada quadro.

O módulo de Processamento dos marcadores de referência facial, deno-
minada assim de forma genérica por conter sub-atividades que dependem da técnica de
animação utilizada. Geralmente, nesse módulo ocorre a manipulação dos dados das for-
mas faciais obtidas na fase anterior, afim de corrigir ruídos e normalizar os dados para a
obtenção de uma variação de movimentos suave e que represente de forma natural o que
foi capturado. Porém, no caso da técnica de Blendshapes esse módulo seria utilizado para
a definição dos pesos necessários para estabelecer qual o formato da face do modelo 3D.

Através do módulo de Retagueamento é aplicado os marcadores faciais proces-
sados no módulo anterior para o modelo 3D, obtendo assim a animação do modelo ao final
dessa atividade. Esse módulo ganha certa complexidade quando o modelo 3D utilizado
possui proporções faciais diferentes da face do intérprete utilizado para a obtenção dos
dados.

A apresentação da animação com texturas e efeitos é realizada no módulo de
Renderização. No qual, resultado gerado por esse módulo representa o versão finalizada
da animação gerada por computador. Esse módulo de renderização não é tratado nesse
projeto.

A respeito do fluxo de como o processo pode ser executado as formas que destacam-
se são a cascateada e a interativa. Na cascateada a execução só ocorre uma única vez,
desta forma ao invés de ter apenas uma imagem como artefato do módulo de captura de
imagem terá uma sequência de imagens o mesmo ocorre com os outros artefatos gerados
nesse processo. Já na interativa a execução pode ocorrer indefinidas vezes gerando a
cada quadro capturado uma nova forma facial ao final do processo e o montante dessas
interações resultam na animação final gerada.
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4.1.2 Abordagem arquitetural da solução

Nessa seção é apresentada a arquitetura implementada no projeto proposto.

Figura 11 – Arquitetura específica da solução em relação ao processo de animação baseada
em performance.

As especificidades da arquitetura implementada nesse projeto iniciam-se com a
definição de como será fornecida a imagem a ser processada, seja ela através de uma câmera
executando todo o processo em tempo real, como webcam ou kinect, ou através de um
vídeo previamente gravado. Após o módulo de captura de imagem ser realizado, a imagem
digital obtida é utilizada para detectar os pontos de referência facial determinados pelo
algoritmo utilizado, no caso dos exemplos desse projeto são utilizados 68 marcadores, mas
o limitante que define a quantidade de marcadores é a estratégia adotada pelas técnicas
de rastreamento dos pontos de referência facial.

Como resultado dessa atividade é retornado uma lista de coordenadas dos pontos
de referência facial com base nas dimensões da imagem obtida nos módulos anteriores,
essas coordenadas podem conter dois números flutuantes, no caso de captura em duas
dimensões, ou três, no caso de três dimensões, como é possível obter através de dispo-
sitivos como o Kinect. Nota-se como consta na Figura 11, ao final dessa atividade caso
as imagens fornecidas sejam obtidas através de uma câmera pode ser registrado o vídeo
dessas, com o intuito de haver a possibilidade de auditar o resultado gerado pela fase de
detecção dos marcadores de referência facial. Assim como, a lista de formas faciais obtidas
pode ser exportada no formato desejado pelo usuário, no caso desse projeto nos exemplos
implementados é utilizado o formato JSON.

Após a detecção dos pontos de referência facial serem obtidos, esses dados são pro-
cessados retirando resultados discrepantes; suavizando as oscilações de uma determinada
posição facial que sucede outra; normalizando os dados para que esses sejam utilizados na
etapa de retagueamento. Com os dados processados, os mesmos são retagueados na face
do modelo 3D definindo assim a posição dos pontos de deformação da malha. Gerando
como resultado a animação do modelo 3D no Blender.
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Figura 12 – Resultado ao final do processo de animação da fala da modelo 3D Rain.

A animação pode ser também realizada por meio de um JSON ou outro formato
de arquivo contendo a lista de formas faciais do modelo 3D, para que seja possível aplicar
outros métodos robustos de detecção de pontos de referência facial que não sejam imple-
mentadas ou que não possua pacotes em Python, como por exemplo OpenPose (CAO et
al., 2019) e OpenFace (AMOS; LUDWICZUK; SATYANARAYANAN, 2016).

4.2 Implementação
O primeiro passo tomado para a implementação do plugin foi entender como deve-

ria ser criado um, utilizando a API que o Blender fornece e como manipular os componen-
tes fornecidos por ela. Parte dessa contextualização foi fornecida através da documentação
da versão 2.91.0 do Manual do Blender, vídeos tutoriais e por exploração da ferramenta.
Será tratado a seguir alguns conceitos necessários para o entendimento do que será descrito
nos próximos tópicos.

O Blender fornece um interpretador Python, cuja versão utilizada neste projeto é
do Python 3.7.7. A interface do Blender possui ferramentas que possibilitam a criação de
scripts Python, como o editor de texto e o prompt com interpretador Python. Elementos
como dados, classes e funções do Blender são disponibilizados através do módulo bpy.
Desta forma qualquer script que utilize os recursos do Blender deve importar esse módulo.

Na implementação de plugins que possuem mais de um arquivo, como é o caso
deste projeto, é necessária a criação de um arquivo init .py, que deve estar localizado
na raíz do diretório do plugin, no caso desse projeto é o addon. Esse arquivo tem o papel
de importar, registrar e retirar o registro de todas as classes, dados ou funções que serão
utilizadas no Blender. É dessa forma que o Blender consegue identificar quais componentes
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serão adicionados ou manipulados.

O arquivo init .py também deve conter o metadado bl info, utilizado como
uma boa prática para expor as informações básicas a cerca do plugin implementado, as
informações contidas no dicionário Python bl info estão apresentadas na Figura 19.

Figura 13 – Informações do metadado bl info.
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4.2.1 Estrutura de diretórios e arquivos

Figura 14 – Árvore da estrutura de diretórios e arquivos.

A pasta blender interface contém o código necessário para a construção da inter-
face que o usuário interagirá, tendo sua importância por facilitar a edição das opções,
definidas como dinâmicas por meio do plugin, desejadas pelo usuário sem que o mesmo
tenha que modificar o código fonte, o que antes era necessário no projeto do FacialMoti-
onCapture.

Os campos configuráveis que podem ser alterados pelo usuário são definidos na
classe SettingsProperties, localizada no arquivo settings properties.py, essa classe herda a
classe PropertyGroup, sendo essa importada do módulo bpy, a sua utilização ocorre quando
pretende-se definir um conjunto de propriedades dinâmicas para ser manipuladas dentro
do Blender. O módulo bpy possibilita a definição de propriedades com tipagem, exemplos
desses são valores: Inteiros, Booleanos, Textos e Enumeradores. Através da imagem 15 é
possível ver a representação do que foi dito com exemplo do código em Python utilizada
nesse projeto.

A API do Blender possibilita a integração com certos elemetos da interface do
mesmo. O elemento visual utilizado foi o Panel, através desse é possível exibir uma aba
com o nome do plugin e definir sub-painéis que criam uma categorização entre os campos
de interação mostrados na tela, como os apresentandos na imagem 16. Como boa prática
para a definição desses elementos é utilizado o seguinte padrão para nomear a classe de
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Figura 15 – Trechos da implementação da classe SettingsProperties.

implementação desses painéis: nome do plugin em caixa alta sem espaços ou underline
para separar nomes compostos, divisão por um underline o símbolo do elemento utilizado
no caso do Panel é utilizado o PT, divisão por um underline o nome da função do Panel
em SnakeCase. Exemplo: NOMEPLUGIN PT nome panel.

Esses elementos de interação com o usuário desenhados no painel da imagem 16
são disponibilizados pela API Python do Blender. Essa oferece botões, painéis, campos de
números inteiros e flutuantes, campos de texto e também cede a possilibidade de definir
variáveis que possam ser manipuladas através destes elementos visuais.

Na interface como apresentado na imagem 16 dentre as funções apresentadas o
usuário pode:

∙ Determinar a largura e altura da imagem que será captura e exibida ao usuário em
uma janela externa ao Blender;

∙ selecionar o modo de captura sendo estes de vídeo ou câmera.

Caso seja de vídeo, o usuário deve fornecer um arquivo de vídeo como entrada
para o sistema indicando o caminho do arquivo no campo correspondente. Caso contrário
o usuário deverá selecionar qual dispositivo de captura o usuário deseja utilizar, caso haja
mais de um, e se deseja realizar a gravação da captura das imagens em formato .avi, sendo
esta funcionalidade útil para que haja a auditoria dos resultados da atividade de detecção
dos marcadores de referência facial.

O usuário pode exportar o dado do resultado da detecção dos pontos de referência
facial em formato JSON, indicando o caminho desejado para o armazenamento do arquivo.
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Figura 16 – Interface do usuário do plugin desenvolvido.

O usuário tem a opção de escolher qual o algoritmo e o modelo treinado que deseja utilizar
na atividade de detecção. Assim como caso o usuário pode utilizar o arquivo JSON gerado
para animar novamente o modelo 3D.

A validação do preenchimento dos campos requeridos para a correta execução do
plugin é realizada no arquivo check settings data operator.py, para isso é implementado
um Operator. Operator é forma definida na API do Blender para que se possa executar
ações manipulando os dados disponíveis no Blender. As validações realizadas reduzem-se
a existência ou não da informação requerida ou sobre a dispobilidade de determinado
dispositivo de captura. Caso ocorra a identificação do não preenchimento do campo será
exibida um elemento de alerta na interface do plugin.

4.2.2 Seleção da técnica de detecção de pontos de referência facial

Seguindo o fluxo da execução dos arquivos quando acionado o botão Start face
capture, o método execute da classe CRIVEL OT face animation operator será execu-
tado chamando o método manage animation responsável por retornar uma instância da
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Figura 17 – A direita é apresentado a interface com a opção de vídeo selecionada e a
esquerda com a opção de câmera.

classe FaceCapture com a estratégia de algoritmo de detecção já definida. Essa classe
é responsável por inicializar e parar a ativação do dispositivo de captura e controlar o
fluxo de execução da captura dos quadros (frames) e realizar a chamada dos métodos de
detecção e animação do modelo 3D.

A pasta algorithms contém a implementação dos algoritmos utilizados na atividade
de detecção de marcadores de referência facial. Com o objetivo de oferecer uma interface
de abstração que viabiliza-se a adição de outros algoritmos de detecção implementados em
Python, foi aplicado o padrão de projeto comportamental Strategy, Na qual, foi definida
uma classe abstrata (LandmarksDetectionStrategy) contendo os principais métodos que
determinada classe que implementa algum algoritmo de detecção de pontos de referência
facial em Python deverá implementar ao herdar a classe abstrata para que o sistema
funcione conforme o esperado.

Desta forma, para a criação de um outro método de detecção dos pontos de refe-
rência facial cria-se a classe da nova forma de detecção, herda-se a classe abstrata (Land-
marksDetectionStrategy), implementa-se o método get face landmarks que precisa como
parâmetro de entrada o quadro (frame) que pretende-se obter os landmarks e deve re-
tornar uma lista de formas faciais que o algoritmo conseguiu determinar. Depois deve-se
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adicionar a opção da nova interface no método manage animation para que este esteja
presente no dicionário de opções, adicionar a opção do novo método na lista de opções
no arquivo com as variáveis de interface do usuário settings properties e teóricamente o
sistema conseguirá utilizar o novo método de detecção.

Para que seja possível a execução paralela do plugin em relação aos processos exe-
cutados no Blender, foi necessário a implementação de um operador do tipo Modal. Essa e
especificação de operador possibilita a execução iterativa de determinada ação, podendo-
se controlar o tempo do intervalo entre uma iteração e outra. Os evendos serão executados
até que seja retornado os comandos ’CANCELLED’ ou ’FINISHED’, interrompendo-se
assim o laço de repetição. Desta forma, é possível continuar utilizando as ferramentas
do Blender enquando o plugin é executado, pois caso o contrário seria preciso esperar a
finalização da execução do plugin para continuar interagindo com o Blender.

4.2.3 Módulo da Animação do modelo 3D

Figura 18 – Exemplo de implementação da classe do módulo de animação do modelo 3D.

O módulo responsável por conter o código que realizará a atividade de processa-
mento dos marcadores de referência facial e o retagueamento desses no modelo 3D é o
character animation. Nesse diretório é definido uma classe abstrata, CharacterAnimation,
cujo objetivo é especificar os métodos que devem ser implementados para que o fluxo de
execução estabelicido pelo plugin não seja comprometido. Para cada modelo 3D que será
animado através do plugin deverá ser criada uma classe herdando a classe abstrata Cha-
racterAnimation, no caso está classe no momento possui apenas a determinação de um
método sendo ele set animation. Como os personagens animados nesse projeto possuem
dimensões faciais cartunescas o processamento dos pontos de referência facial devem ser
normalizados com as dimensões da face do modelo 3D. Dessa forma, o módulo de proces-
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samento está fortemente acoplado aos métodos de animação do modelo 3D por conta de
cada processamento que deverá ser realizado é específico do personagem 3D utilizado.

A respeito do funcionamento da animação através da API do Blender é possível ter
acesso aos bones, os pontos de rig que deformaram a malha. Os mesmos podem ser obtidos
através da estrutura de um dicionário Python, no qual a chave do dicionário corresponde
ao rig que deseja-se controlar. Sendo assim, o animador deve mapear quais marcadores
faciais correspondem a quais rigs faciais e como deve ser estabelecida as defidas proporções
de um para o outro.

A Figura 18 apresenta a implementação simples da classe de uma personagem Rain
que apenas realiza a movimentação de abrir e fechar a mandíbula com base na distância
entre os marcadores faciais 62 e 66. Caso a distância seja superior a 12 ela realiza o
movimento de abertura.

4.2.4 Interface do usuário

Figura 19 – Imagem apresentando a localização do plugin na interface do Blender 2.90.0
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5 Conclusão

A geração de uma animação que realize a correção da incoerência da sincroniza-
ção da fala de personagens 3D com o áudio dublado possui diversas abordagens e sub
problemas a serem resolvidos para que seja possível obter uma solução que represente de
forma fiel os movimentos realizados pela fala humana. Em busca de solucionar o problema
da representação dos movimentos de co-articulação da fala foi utilizada a abordagem de
animação baseada em performance com a ideia de tentar reproduzir os movimentos da
fala obtidos através de imagens em um modelo 3D utilizando técnicas não tão robustas
de animação.

A comunidade de software livre não possui uma solução com boas práticas de
engenharia de software que auxilie nesse process, recurso fundamental principalmente
para pequenos e médios estúdios de jogos. A solução proposta é o primeiro passo a fim
de construir o um sistema que permita que a dublagem atualize a renderização da fala de
personagens. Nessa solução, movimentos labiais e maxilar do dublador é, em tempo real,
atualizado no personagem, por meio o desenvolvimento de um plugin no Blender.

Porém, ao decorrer deste projeto foi notada a oportunidade de desenvolver uma
ferramenta de código aberto e livre que possibilita-se um ambiente de experimentação
com o objetivo de alcançar a almejada animação facial realista no processo de dublagem.
Desta forma, foram elicitados requisitos que conseguissem suprir parte dessa necessidade
que viabiliza-se a criação de uma ferramenta modular. Todos os requisitos mencionados
no tópico 1 foram implentados na solução final.

5.1 Próximos passos

A fim de dar maior robustez à solução, e atender a todos requisitos para possibilitar
atualização da animação a cada nova dublagem, algumas evoluções da solução propostas
são necessárias:

∙ Adicionar uma base maior de técnicas de detecção de marcadores faciais de forma
padrão ao plugin de forma independente da linguagem de programação.

∙ Inserir exemplos de animação realizando a técnica de Blendshapes ainda com uma
abordagem baseada em performance.

∙ Adicionar mais módulos que possibilitem a mistura de diferentes abordagens de
animação baseada em dados, podendo ser texto e áudio.
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∙ Integrar com outras ferramentas de animação como por exemplo: Unity, Unreal e
Maya.

∙ Adicionar ao módulo de detecção de marcadores de referência facial a possibilidade
de retreinar o modelo utilizado e poder definir manualmente a posição dos marca-
dores caso haja a má detecção.
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