
Resumo 

A Computação Afectiva, embora se trate ainda de uma área de investigação recente, pode ter 

um papel fundamental para o avanço na forma como a emoção e a cognição são 

compreendidas, resultando em melhorias na forma como os computadores são capazes de 

resolver problemas, em avanços nas possibilidades de interacção homem-máquina e na forma 

como os computadores poderão influenciar o próprio desenvolvimento humano.  

Esta Dissertação de Mestrado descreve a revisão do estado-da-arte em Computação Afectiva, 

a análise de ferramentas de programação e de recolha e processamento de sinais fisiológicos, 

a análise de requisitos e arquitectura de um protótipo de Computação Afectiva, e, finalmente, a 

sua implementação, aplicação e teste num wearable construído para o efeito.  

O protótipo desenvolvido capta os sinais fisiológicos de um indivíduo e utiliza-os para interagir 

em tempo real com conteúdos multimédia (imagem, vídeo, som e texto). Além disso, e com 

base nesses mesmos sinais fisiológicos, reconhece o estado emotivo de tristeza, alegria, susto 

e repouso do indivíduo, reflectindo-se também cada um desses estados na interacção com 

todo o conteúdo multimédia. Utilizaram-se para o efeito três sinais fisiológicos: o batimento 

cardíaco, a condutividade eléctrica da pele e a actividade muscular.  

O protótipo é constituido por um módulo de aquisição dos sinais fisiológicos, um módulo de 

apresentação de conteúdos multimédia, um módulo de detecção do estado emotivo do 

utilizador através de uma implementação de redes neuronais e um módulo de histórico 

onde são registadas todas as ocorrências dos estados emotivos detectados ao longo da 

utilização do sistema.  

A avaliação do funcionamento em tempo-real do protótipo quando utilizado no wearable 

apresenta resultados bastante positivos, detectando em tempo-real o estado emotivo de 

alegria, repouso e susto, sendo o estado da tristeza não tão facilmente detectado.  

Abstract 

Affective Computing, although still a recent research area, may have a fundamental importance 

for the development of how emotion and cognition are understood, resulting in better problem 

solving capabilities of current computer systems, developments on the possibilities of human-

computer interaction and in the way computers can influence the human development.  

This Thesis describes about the state-of-the-art in the area of Affective Computing, the analysis 

of programming languages and tools for the acquisition and analysis of physiological signals, 

the requirements analysis and architecture for a prototype of Affective Computing and, finally, 

its implementation and test on a wearable.  



The developed prototype acquires the physiological signals of an individual and uses them to 

interact in real time with multimedia contents (image, video, sound and text). Besides that, and 

with the same physiological signals, it recognizes the emotive state of sadness, happiness, 

surprise and rest of an individual, and each one of these states is also reflected on the 

interaction with all the multimedia content. The three physiological signals used were: the heart 

beat, the electrical skin conductivity and the muscular activity.  

The prototype is composed by a module of signal acquisition, a module for the presentation of 

multimedia content, a module for the detection of the emotional state of the individual through 

an implementation of neural networks and a logging module for the recording of the emotional 

states detected while the system is in use.  

The evaluation of the prototype functioning in real time with the wearable gives good results, 

detecting the emotional state of happiness, surprise and rest in real time, being the emotional 

state of sadness not so easily detected.  


