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RESUMO 

 

Apresentamos neste trabalho os resultados do desenvolvimento de um software 

que irá realizar a identificação e a localização de pessoas no interior de um ambiente 

real, e representa-las em um ambiente virtual. A identificação será realizada através de 

reconhecimento facial e a localização através de um conjunto de sensores gerenciados 

por um microcontrolador. 

Durante a apresentação deste trabalho, será exposta uma série de tecnologias e 

equipamentos que foram utilizados para a captura de dados e sua transmissão, que foi 

realizada baseada no protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP). 
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Title-”Recognition and locating of persons.” 
 

ABSTRACT 

 

 In this work we present the first results of developing a software who will 

perform the identification and location of persons within a real environment, and 

represents them in a virtual environment. The identification will be conducted through 

facial recognition and location using a set of sensors managed by a microcontroller. 

 During the presentation of this work will be exposed a number of technologies 

and equipment that were used for data capture and transmission, this made based on 

protocol Hypertext Transfer Protocol (HTTP). 
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1. INTRODUÇÃO 

A partir da criação dos Mundos Virtuais, baseados em estudos que combinam 

computadores e sistemas de vídeo, o conceito tem se mostrado uma grande 

oportunidade para pesquisadores das mais diversas áreas compreenderem, por exemplo, 

as relações sociais humanas no interior da dimensão fictícia, onde uma pessoa passa a 

imergir em uma realidade diferente da qual se encontra presente, podendo interagir com 

outras pessoas.  

 

O ambiente virtual é a base para a representação de um cenário que poderá ser 

utilizado, por exemplo, em um simulador de aeronaves, onde o ambiente virtual 

controla o clima, relevo, iluminação e física, e o simulador preocupa-se somente com as 

características da aeronave utilizada e na resposta da mesma aos controles do operador. 

A criação deste conjunto leva ao usuário métodos de ensino prático imersivo, levando a 

resultados semelhantes a uma aula prática, porém de muito menor custo neste caso.  

 

Desta forma, durante a sequência deste trabalho, será apresentada uma proposta 

apoiada por uma vasta pesquisa de tecnologias e ferramentas, para demonstrar que é 

possível a construção de um sistema de tempo real que utiliza como entrada de 

informação, os próprios movimentos de usuários, para demonstrar resultados dentro do 

ambiente virtual com versatilidade e baixo custo. 
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1.1 Definição de avatar 

 

 Avatar é considerado um cibercorpo inteiramente digital de complexidade 

variada que representa a realidade imersa em uma representação virtual. Pode ser 

incorporada uma destas máscaras digitais para representa-lo em ambientes 

bidimensionais ou tridimensionais, encontrar outros avatares e comunicar-se com eles, 

controlar sua posição na representação, fazê-lo produzir gestos animados e pré-

programados. Neste nível de imersão, o usuário produz uma multiplicação na sua 

identidade, uma hesitação entre presença e ausência, estar e não estar, ser e não ser, 

certeza e fingimento. 

 

Em nosso projeto utilizaremos, um  avatar, para representar a posição de um 

indivíduo real presente no ambiente virtual. A utilização do avatar têm carácter 

exclusivo de representação da posição  atualizada de uma pessoa no interior do 

ambiente. 

 

1.2 Expressões regulares 

 

O Matemático norte-americano Stephen Cole Kleene (KLEENE, 1950), 

inventou as Expressões regulares, que são expressões capazes de identificar de forma 

concisa cadeias de caracteres de interesse, por exemplo, palavras ou padrões de 

caracteres, como uma referência ao que chamava de álgebra de conjuntos regulares. 

 

Seu trabalho serviu de base para os primeiros algoritmos de busca na 

computação, e depois para algumas das mais antigas ferramentas de tratamento de texto 

da plataforma Unix, o GREP. Estás expressões hoje estão presentes em diversos lugares, 

como em linguagens de programação que manipulam sequencia de caracteres,  

reconhecedores de padrões em ficheiros, analisadores lexicais, como lex, que permitem 

seccionar um texto em elementos identificados (tokens): p.e. num programa em C, 

identificar o que são palavras reservadas (if, while,struct,. . .), variáveis, constantes, 

operadores, etc. e em editores de texto, na procura de palavras. 
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 No decorrer deste trabalho, utilizamos as expressões regulares para identificar e 

analisar uma url, que será recebida por um servidor responsável por gerenciar as ações 

no interior do ambiente virtual. As expressões são consideradas o elemento chave para 

interpretação das ações de todo sistema. 

 

 Em uma url, há alguns caracteres que não são importantes de se compreender, 

ou seja, nossa necessidade foi filtrar de alguma maneira o conteúdo que realmente nos 

interessa. Para isso, utilizamos as expressões regulares para capturar as informações de 

ação, valor no eixo x e valor no eixo y. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste projeto é apresentar uma nova proposta de sistema de 

monitoramento em tempo real, utilizando uma interface homem - máquina diferente da 

qual estamos acostumados e causar impacto positivo com estas novas soluções, gerando 

desenvolvimento nas áreas aplicadas e melhorando seus resultados. 

 

 O sistema conta com identificação pessoal automatizada e constante atualização 

de localização no interior do ambiente, utilizando microcontroladores e sensores de 

baixo custo. 
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3. TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS 

 Neste trabalho são envolvidas tecnologias na parte de software e de hardware, as 

quais são detalhadas na sequencia. 

 

3.1 Componentes do hardware 

 

3.1.1 Arduino 

 Utilizamos um microcontrolador Atmel AVR Arduino (Arduino, 2013) que é 

uma placa única, conforme Figura 1, projetado para atender as necessidades de pessoas 

que necessitavam de um hardware programável, acessível, simples, de código fonte 

aberto e de baixo custo para tornar realidade às ideias elaboradas tanto por artistas ou 

por amadores da eletrônica. 

 

 O desenvolvimento no Arduino é feito em linguagem C, dependendo do 

equipamento, e conectado através de uma interface Serial ou USB a um computador 

hospedeiro para programá-lo e interagir em tempo real, sendo possível inclusive a 

depuração de código. Dentre suas características, a que mais se destaca é sua 

versatilidade, este microcontrolador possui a capacidade de acoplagem de módulos 

expansivos, conhecidos como Shields e sensores. 

Figura 1 - Placa do Arduino uno 
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3.1.2 Sensores 

Os sensores que são conectados a placa do Arduino respondem através de 

estímulos, convertendo a energia recebida em um sinal elétrico. A estrutura dos sensores 

é composta por uma parte sensor e outra parte de conversão de sinal elétrico. 

 

Eles provêm uma saída quando algum estímulo externo é captado, este estímulo 

pode ser uma colisão entre dois objetos, uma tecla de teclado pressionada, um “timer” 

de um evento programado para acontecer, ou sua fonte de energia seja calor, luz, som, 

pressão, campo magnético ou movimento. Após a captação deste estímulo, pulsos são 

enviados para o controlador que esta ligada aos mesmos. 

 

 Dentre os sensores analisados, foi utilizado um sensor do tipo Sonar, conforme 

Figura 2, cujo funcionamento é baseado em ondas de alta frequência acima de 20khz 

inaudíveis para os ouvidos humanos. O sensor envia dados por um módulo e recebe os 

mesmos por outro, no caso, o cone da esquerda envia dados e o da direita recebe. 

 

 O sensor sonar possui quatro pinos para conexão de dados. Temos o pino de 5V 

e o terra (responsáveis por  ligar o sensor), temos um pino para enviar dados, no caso 

quando queremos o dado do sensor, enviamos um valor por este pino e recebemos por 

outro pino, o quarto, que é responsável por enviar o dado ao microcontrolador. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Sensor sonar 
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 Outro sensor utilizado pode ser visto na Figura 3, um sensor de infravermelho. 

Seu funcionamento é similar ao sonar, onde temos os pinos de 5V e terra para ligar o 

dispositivo e um cabo de dados por onde trafegam dados de entrada e saída. 

O sensor infravermelho foi utilizado principalmente durante a fase de testes do 

projeto, porém o sensor sonar mostrou-se mais eficiente por conta de condições do 

ambiente real utilizado. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Sensor infravermelho 

 

3.1.3 Sensor webcam 

Para fazer o reconhecimento facial, utilizamos uma Webcam para captura de 

imagem, por tratar-se de um projeto inicialmente acadêmico, optamos por uma solução 

que atenderá nossa necessidade com baixo custo e fácil interação com os outros 

componentes. 

 

3.2 Componentes de software 

 

3.2.1 Blender 

 Utilizamos o software denominado Blender ou Blender3D que é um programa 

de computador de código aberto para modelagem, animação, texturização, composição, 

renderização, edição de vídeo e criação de aplicações interativas em 3D, tais como 

jogos, apresentações e outros, através de seu motor de jogo integrado, o Ketsji. Está 

disponível sobre uma licença dupla: BL / GNU General Public License. O Blender 

também possui partes licenciadas sob a Python Software Foundation License.    
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O Blender foi primeiramente concebido em dezembro de 1993 e nasceu como 

um produto usável em agosto de 1994 como uma aplicação integrada que permite a 

criação de conteúdo 3D. Disponibiliza um amplo espectro de modelagem, texturização, 

iluminação, animação e efeitos de pós-processamento de vídeo em um único pacote. 

 

Através da sua arquitetura de código fonte aberto, o Blender provê interação 

entre plataformas e extensões e é uma das mais populares aplicações gráficas de código 

fonte aberto. Pode ser utilizado para criar visualizações 3D, com transmissão em 

qualidade de cinema enquanto a incorporação de uma engine em tempo real e permite a 

criação de conteúdo interativo para reprodução stand-alone. 

 

Desenvolvido originalmente pela companhia „Not a Number‟ (NaN) e 

atualmente pela Blender Foundation. Na Figura 4 é mostrado o ambiente de 

desenvolvimento do Blender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Ambiente de desenvolvimento do Blender 
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3.2.2 Linguagem Java 

 A linguagem Java foi utilizada para o reconhecimento facial em um servidor 

java responsável pela transmissão de dados, por ser mais amigável com a manipulação 

de imagens, multiplataforma e pelo conhecimento avançado de ambos envolvidos no 

projeto. 

 

3.2.3 Linguagem Python 

A linguagem Python foi utilizada em um servidor de recebimento de 

informações no interior do módulo de representação virtual, pois o Blender possui um 

terminal em Python, Sendo assim, temos como desenvolver sockets HTTP para 

comunicar o Python, Arduino e C. 

 

3.2.4 Linguagem C 

 A linguagem C foi utilizada, pois é a linguagem do bootloader do Arduino. 

Conseguimos utilizá-la para manipular servo-motores e sensores que estão conectados 

no Arduino. 

 

3.2.5 OpenCV 

OpenCV é uma biblioteca para manipulação de imagens, áudio e vídeo, que 

facilita muito  a detecção de faces e reconhecimento das mesmas.  Escrito em C e C++ é 

hoje em dia a melhor biblioteca de código fonte aberto para trabalhar  com esses tipos 

de mídias. 

 

3.2.6 PostgreSQL 

Base de dados escolhido por ser a melhor base de dados de código fonte aberto 

disponível no mercado, onde as quatro propriedades da integridade dos dados (ACID) 

são impostas, a atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Foi utilizado no 

projeto para o gerenciamento e armazenamento de uma única entidade de 

reconhecimento facial. 
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3.2.7 Github 

 Escolhido como meio de versionamento de todo o código. O github é um 

importante meio de compartilhamento de conhecimento. Seu uso é fácil e qualquer um 

pode fazer o download do projeto, clonar e contribuir para o desenvolvimento do 

mesmo. 

 

3.2.8 Bootloader 

O bootloader do Arduino é um software livre para utilização do  

microcontrolador, com a placa do Arduino. Com ele, agilizamos o desenvolvimento, 

pois este trata da parte mais lenta de trabalhar com o Arduino, ou seja, o conhecimento 

do microcontrolador. 

 

3.2.9 Expressões regulares 

As expressões regulares foram utilizadas como mecanismo que 

possibilita a busca por palavras ou informações específicas, no interior de 

uma frase, ou em nosso caso, no interior de uma url. Foi uma ferramenta 

fundamental para identificar as ações que o sistema iria desempenhar em 

um determinado momento. 
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4. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

 

4.1 Método de especificação de requisitos 

 Os métodos que foram utilizados para levantamento de requisitos são: 

Brainstorming, Análise de sistemas existentes e (FAST) Facilitated Application 

Specification Techniques. 

 

Brainstorming 
  

  Este método foi utilizado, pois se mostrou eficiente principalmente na fase 

inicial do projeto, para refino da ideia de funcionalidade do projeto e análise e 

levantamento de materiais que seriam necessários para montar sua estrutura. 

 

 

Análise de sistemas existentes 
  

O motivo por escolhermos este método, deve-se a pesquisa  realizada na fase de 

elaboração da ideia do projeto, para descobrir se já  haviam  projetos utilizando as 

mesmas tecnologias que iriamos dispor e com os mesmos  propósitos. Com base na 

análise de sistemas existente, identificamos pontos nos  quais os sistemas atuais são 

deficientes e bastante limitados. 

 

 

(FAST) Facilitated Application Specification Techniques  

   

Método escolhido para grande parte do projeto, pois nas reuniões é possível 

identificar problemas, propor soluções e negociar diferentes abordagens, sem perder o 

poder de criação em equipe. Tal método foi utilizado na maior parte do projeto, pois 

todos os problemas encontrados foram discutidos com a equipe e consequentemente são 

resolvidos mais rapidamente, pois cada integrante da equipe pode sugerir uma solução. 
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4.2 Requisitos Funcionais 

 

 

RF-001 - Identificar a entrada de uma pessoa no ambiente real 

 Para identificar a ocorrência deste processo, o sensor posicionado atrás da porta 

irá enviar valores diferentes de quando não havia nenhum objeto próximo em seu raio 

de ação, indicando para o controlador que algum objeto posicionou-se a sua frente, 

compreendendo desta forma, movimento na entrada do ambiente.  

 

 

RF-002 - Capturar uma imagem do rosto da pessoa  

Após a identificação de movimento na entrada do ambiente, o controlador 

acionará a câmera que estará posicionada para capturar a imagem do rosto da pessoa.  

 

RF-003 - Mapear o rosto da pessoa 

 Quando acionada a câmera deverá mapear o rosto da pessoa, para evitar falhas 

como, por exemplo, capturar uma imagem onde não há um rosto. 

 

 

RF-004 – Reconhecimento Facial  

 Através de algoritmo de reconhecimento facial, deverá ser possível identificar 

uma pessoa utilizando a comparação de uma imagem capturada em tempo real, com 

uma imagem previamente cadastrada em um banco de dados. 

 

 

RF-005 - Localizar a pessoa no ambiente real 

Para localizar uma pessoa em nossa representação de ambiente real, utilizaremos 

sensores e servo motores juntamente com cálculos matemáticos baseados em leis dos 

senos e cossenos incorporados a algoritmos de mapeamento, e serão transmitidas estas 

informações para o software que irá representar na representação virtual a mesma 

pessoa. 

 

 

RF-006 - Representar a pessoa no ambiente virtual  

Para representar a pessoa no ambiente virtual, o Arduino enviará uma requisição 

HTTP, nessa requisição, serão enviados dados como posições X e Y para o Blender, 

onde serão representados em forma de objetos. 
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RF-007 - Movimentar a pessoa no ambiente virtual  

Muito similar à representação dentro do ambiente virtual, o processo de 

movimentação de objetos dentro da representação virtual acontecerá com a inserção de 

dados e a alteração de coordenadas X, Y em seu interior. 

 

 

RF-008 - Atualizar frequentemente a posição da pessoa no ambiente virtual  

A atualização dos objetos já inseridos no Blender acontecerá de forma  

autônoma sempre que os sockets enviarem informações diferentes das  anteriores. Caso 

estas informações sejam as mesmas que foram passadas  anteriormente, não será 

atualizada a posição do objeto especifico, evitando assim  trafego desnecessário de 

protocolos HTTP. 

 

 

RF-009 - Identificar a saída de uma pessoa do ambiente real 

Para identificar a saída de uma pessoa do ambiente real, o sistema deve ser capaz 

de saber se a pessoa esta realmente saindo, fazendo uma verificação se a mesma já esta 

identificada. 
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5. O PROJETO 

 

Este projeto tem uma particularidade que é a integração entre o ambiente real 

(hardware) e a representação virtual (software) através do protocolo de transferência de 

dados HTTP. 

 

Para o desenvolvimento do ambiente real, utiliza-se como base o Arduino, junto 

com seus sensores, para o protótipo apresentado, utilizou-se um servo motor e um 

sensor ultrassom.   

 

Para a representação virtual, é proposta a ferramenta Blender de modelagem, 

onde temos a prévia de um o ambiente real, o qual pretendesse monitorar.  

 

Quanto ao modelo de prototipação de hardware, tornou-se adequado, pois 

estamos propondo o uso de um microcontrolador Arduino integrado a servo motores e 

sensores que juntos irão cumprir o objetivo do sistema, que é o de monitoramento em 

tempo real da sala física. 

 

 A prototipação foi fundamental para identificar falhas, realizar o reparo e 

continuar o desenvolvimento do sistema baseado no feedback do protótipo. 

 

A metodologia que usa o modelo em cascata (PRESSMAN, 1995) faz uma 

separação do projeto em estágios, cada estágio depende do anterior ser concluído para 

começar o próximo, escolhida também por ser uma metodologia onde se analisa muito 

bem cada requisito e verifica-se sua consistência. Durante os estudos iniciais do projeto, 

foi importante todo o levantamento de requisitos realizado, e a constante busca por 

soluções ante aos problemas já identificados ainda na fase de planejamento do projeto. 

  



20 
 

Para integrar o ambiente real, à representação virtual, necessita-se um protocolo 

de comunicação, para isso projetou-se através do protocolo HTTP uma troca de 

informações, as quais dão suporte dinâmico para a criação da representação virtual, 

através de dados obtidos do ambiente real. Os dados obtidos do ambiente real são 

passados à representação virtual através dos sensores conectados ao Arduino e 

repassados à representação virtual através desta comunicação. 

 

O protocolo pode ser descrito pelas funções: 

 

1. Varrer o ambiente para descobrir o tamanho da peça física; 

2. Envia o tamanho para o ambiente virtual; 

3. Criar dinamicamente o ambiente virtual, a partir das informações reais; 

4. Entra em modo de espera para obter dados de entrada de pessoas; 

5. Identifica a entrada da pessoa no ambiente; 

6. Realiza o reconhecimento facial; 

7. Obtém a posição do indivíduo no ambiente;  

8. Enviar requisição à representação virtual com os dados de localização; 

9. Instância a pessoa no ambiente virtual. 

 

 A troca de informações entre os módulos, de reconhecimento facial, modelagem 

3D e a comunicação do ambiente real dá-se através do algoritmo proposto. E é realizada 

através do protocolo HTTP no interior de uma rede local. 

 

Para descobrirmos as dimensões físicas do ambiente real, esta funcionalidade é 

descrita como a primeira a ser executada, devemos medir o ambiente através do sensor. 

Para entendermos como o sensor calcula a distância, devemos primeiramente entender 

como funciona um sensor ultrassom. O sensor envia um estímulo de ondas sonoras, e 

qualquer objeto a sua frente recebe estas ondas e envia de volta para o sensor, 

dependendo do tempo de resposta para as ondas retornarem, maior ou menor será a 

distância do objeto, desta forma concluímos a varredura de distâncias do ambiente real. 
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Dando continuidade ao protocolo, é necessário transmitir as informações obtidas 

e armazenadas na primeira função, para o servidor de recebimento de dados, que irá ser 

executado e permanecerá aguardando requisições para que este execute a ação, esta 

ação seria chamada de “setup”, este servidor estará sendo executado em conjunto com o 

motor de jogo do Blender, software que irá criar o ambiente com base nas informações 

recebidas via protocolo de comunicação em rede, HTTP. 

 

Utilizando expressões regulares, fomos capazes de capturar as informações que 

serão enviadas pelo servidor, e executar as ações, o primeiro parâmetro que devemos 

receber é o “setup” que acionará um script Python, informando que  deverá ser criado 

um ambiente novo, os segundo e terceiro parâmetros recebidos  são indicações de 

dimensões x e y, necessárias para a criação dos diversos  objetos que farão parte do 

ambiente virtual que está sendo modelado  automaticamente pelo sistema. 

 

As ações descritas referenciam-se as funções numero dois e três de nossa 

listagem, observar a figura 5 que representa a criação inicial do ambiente virtual e o 

primeiro diagrama de fluxo de dados disponível na página 33 deste estudo. 

 

 
 

Figura 5 - Criação do ambiente virtual no Blender 
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 Conforme avançamos na execução do sistema, apresentamos a solução para 

identificação pessoal através do reconhecimento facial de um indivíduo no ambiente 

real. 

 

 O inicio do ciclo da informação dá-se quando um indivíduo é captado pelo 

controlador Arduino através do sensor instalado na entrada do ambiente real. No caso de 

um indivíduo passar pelo sensor, o controlador Arduino irá verificar durante toda a 

execução do software, se o valor recebido pelo sensor é o mesmo, caso não seja, houve 

uma alteração em seu padrão de envio e recebimento de dados, o que significa que algo 

passou por ali. 

 

Para identificar o que causou a variação do sinal e para identificar o indivíduo 

caso seja realmente um indivíduo que está entrando no ambiente, contamos com uma 

câmera instalada e direcionada para a entrada do ambiente. A câmera será acionada, 

quando disparada uma requisição HTTP para o servidor Java, a câmera por sua vez irá 

capturar a imagem e enviar para análise do algoritmo de reconhecimento facial. Na 

figura 6 é apresentado um conjunto de imagens de teste que será utilizado para 

demonstrar o funcionamento do algoritmo. 

 

Figura 6 - Conjunto de imagens teste 

 

O reconhecimento facial utiliza a biblioteca (OpenCV)  Open Computer Vision 

para analisar a imagem recebida e utilizar algoritmos de reconhecimento facial. 
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Para a utilização da biblioteca foi escolhida a linguagem Java, pois existe um 

Framework (JavaCV) que utiliza a biblioteca anterior, e ambos possuem uma ótima 

documentação. O algoritmo utilizado na detecção e no reconhecimento facial é muito 

similar aos utilizados como exemplos pelos desenvolvedores do JavaCV. 

 

 O que o código fonte executa é um calculo de média com a proximidade entre 

duas faces, tendo um grupo de faces armazenadas. Na figura 7 compara-se e medem-se 

quão próximas elas são, a que possuir maior probabilidade de acordo com o algoritmo, é 

considerada a identificação compatível e encaminhada para uma segunda verificação 

com as outras imagens do banco de imagens, demonstrado na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Sobreposição de imagens de teste 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Segunda etapa do algoritmo de reconhecimento facial 
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Para realizar o reconhecimento facial, foi desenvolvida uma série de classes para 

receber requisições HTTP e executar o código responsável pelo reconhecimento facial, 

a resposta de por que motivos levaram a utilização de um servidor Java é que o servidor 

Glassfish por exemplo, demora mais de 10 segundos para ser inicializado (Testes 

realizados em um Macintosh, intel core i7, 8gb de ram e ssd 256) e o servidor 

desenvolvido tem resposta instantânea. 

  

 Conforme concluímos a descrição das funções anteriores, devemos demonstrar 

como foi realizada a etapa, de localização e representação do indivíduo já encontrado no 

interior do ambiente.  

 

Para descrever o processo de localização e movimentação de indivíduos 

representados no interior da (BGE) Blender Game Engine, iremos primeiramente 

entender como captar a entrada do indivíduo no ambiente. Será utilizado um sensor para 

identificar a localização do indivíduo, este sensor estará acoplado a um servo-motor, 

representado na figura 9, que irá percorrer um angulo pré-definido. Ao chegar ao fim de 

seu ciclo, o motor retorna ao angulo inicial, fazendo com que o sensor trabalhe em um 

angulo fixo durante toda a execução do algoritmo de localização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Servo-motor 

  



25 
 

 

Para identificar a posição especifica do indivíduo em nosso ambiente o sensor 

irá informar ao controlador Arduino que seu estímulo respondeu com um valor menor 

que o esperado, como acontece em situações onde há objetos em sua distância de ação. 

O controlador por sua vez irá executar um calculo baseado na Lei dos Senos e Cossenos, 

onde o cateto adjacente é a distância AB (observar figura 10), a hipotenusa seria o valor 

determinado pelo sensor anteriormente (BC), e o angulo percorrido pelo sensor, é o 

angulo que deve ser utilizado para efetuar o calculo da posição exata do indivíduo no 

ponto C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Determinação de posição 

 

  

 Conforme visto anteriormente, utilizamos a Lei de senos e cossenos para 

calcularmos a posição exata onde uma pessoa estaria em nosso ambiente. Tal lei, aplica-

se perfeitamente em nosso estudo, pela sua capacidade de trabalhar com triângulos não 

retângulos, ou seja, que não possuem ângulos retos e necessitamos calcular a diagonal 

do paralelogramo. 

 

 Durante a etapa inicial deste estudo, foram realizadas pesquisas e discussões 

com equipes que utilizam tecnologias de sensores integradas com ambientes virtuais, 

visando criar simuladores do nosso ambiente real, com o objetivo de prever cenários, 

como por exemplo, tempestades, ondulações marítimas e como tais cenários afetariam 

um veículo submarino. 
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 Em meio às discussões, foram apresentados os problemas da leitura de 

ambientes com sensores, onde é necessário que o sensor faça um escaneamento em 

angulação 360° para mapear o ambiente real utilizado. A utilização da Lei dos senos e 

cossenos aplicou-se como fator determinante para melhorar o desempenho e tempo de 

resposta do hardware e software, visto que reduziu por pelo menos a metade da 

angulação necessária a ser percorrida. Uma vez que o sensor escaneou e encontrou o 

objeto a uma determinada angulação, esta angulação é utilizada no calculo onde já 

possuímos os catetos, então desta forma descobriremos a distância para o objeto. 

  

Depois de realizada esta etapa de cálculo, sabemos a posição exata onde se 

encontra o indivíduo no interior do ambiente, então podemos instanciá-lo em nosso 

ambiente virtual, representado como um modelo de uma pessoa na Figura 11. 

 

 

 
 

Figura 11 - Representação de posição no interior do ambiente virtual 
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A etapa de atualização constante da posição do indivíduo acontece através de um 

algoritmo similar executado pelo controlador, onde será verificado o número de 

identificação do indivíduo, a posição anterior e a nova posição. Estas informações serão 

repassadas ao algoritmo em execução no Blender para atualização gráfica no interior do 

ambiente virtual conforme representado no terceiro diagrama disponível na página 22 

deste estudo. 
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6. MODELAGEM DO SISTEMA 

 

6.1 Descrição dos casos de uso 

 6.1.1 Identificar a entrada de pessoas 
Ator: Sensores 

Prioridade: 5 

Pré-Condições: Todos os sensores deverão estar previamente posicionados no 

ambiente e conectados ao Arduino. 

Fluxo de eventos principal (básico):  O sensor posicionado na porta, deverá emitir um 

valor para o Arduino, que será interpretado e indicará a entrada de uma pessoa. 

Fluxos alternativos: Caso o sensor não identificar a entrada de uma pessoa no 

ambiente, o restante da estrutura não terá como localizar nem mapear a pessoa. 

Pós-Condições: Uma pessoa deverá encontrar-se dentro do ambiente. 

Casos de uso incluídos: Mapear o rosto da Pessoa, Localização da Pessoa no Ambiente 

Real. 

 

 

6.1.2 Mapear o rosto de uma pessoa  
Ator: Webcam 

Prioridade: 5  

Pré-Condições: A Webcam deverá estar posicionada dentro do ambiente e direcionada 

para a porta. 

Fluxo de eventos principal (básico):  O sensor posicionado na porta, deverá emitir um 

valor para o Arduino, que será interpretado e indicará a entrada de uma pessoa, então 

será enviada uma requisição para o servidor Java, que irá acionar o algoritmo de 

mapeamento do rosto. 

Fluxos alternativos: Caso a pessoa entrar no ambiente com uma angulação não 

alinhada para a webcam, irá dificultar o processo de mapeamento do rosto e 

posteriormente o de reconhecimento da face. 

Pós-Condições: Uma pessoa deverá encontrar-se dentro do ambiente. 

Casos de uso incluídos: Capturar imagem do rosto da Pessoa 

 

 

6.1.3 Capturar imagem do rosto da pessoa 
Ator: WebCam 

Prioridade: 3 

Pré-Condições: O Arduino deve enviar uma requisição para o servidor, indicando a   

presença de uma pessoa na porta. A webcam deverá estar posicionada dentro do 

ambiente e direcionada para a porta. 

Fluxo de eventos principal (básico): A webcam será acionada para capturar a imagem 

do rosto da pessoa. 
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Fluxos alternativos:  Caso não seja identificada a requisição de captura de imagem, a 

webcam não irá realizar esta tarefa e consequentemente não será possível identificar 

esta pessoa. 

Pós-Condições: Após a captura da imagem, deverá verificar-se se há outra requisição 

em espera, para outra captura de imagem. 

Casos de uso incluídos: Identificação da Pessoa através de Reconhecimento Facial 

 

 

6.1.4 Identificação da Pessoa através do Reconhecimento Facial 
Atores: WebCam, Arduino  

Prioridade: 4 

Pré-Condições: A webcam deverá estar posicionada corretamente direcionada para a     

entrada do ambiente. A imagem do rosto da pessoa deverá previamente estar cadastrada 

em um banco de imagens, com fotos frontais dos indivíduos que serão   reconhecidos ou 

validados pelo sistema. 

Fluxo de eventos principal (básico): A identificação da pessoa através do 

reconhecimento da face ocorrerá quando o controlador do sistema, enviar uma 

requisição para o servidor Java, que irá chamar o   algoritmo de reconhecimento facial. 

Fluxos alternativos: Caso a pessoa não esteja cadastrada no banco de imagens,     

consequentemente ela não poderá receber uma identificação confirmada do sistema, irá 

ser classificada como anônima e será alertado ao operador do sistema. 

Pós-Condições: A pessoa deverá estar identificada e no interior do ambiente. 

 

 

6.1.5 Localização da Pessoa no Ambiente Real 
Atores: Sensores, Arduino 

Prioridade: 5 

Pré-Condições: Os sensores deverão estar posicionados corretamente em um dos 

cantos do ambiente, fixados em um angulo reto de 90°, e conectados ao controlador do   

sistema. 

Fluxo de eventos principal (básico): Para localizar a pessoa no ambiente, o sensor irá 

atuar enviar valores do mapeamento para o controlador. O controlador por sua vez irá 

distinguir os valores recebidos do sensor e irá    identificar a localização da pessoa. 

Fluxos alternativos: Caso a localização da pessoa não seja identificada, não será 

possível controlar os movimentos de cada indivíduo dentro do ambiente, nem 

representar     virtualmente no Blender. 

Pós-Condições: Após localizar a pessoa no ambiente, o controlador irá continuamente 

enviar valores para o controlador que estará atuando em outro modo de execução. 

Casos de uso incluídos: Representação da Pessoa no Ambiente Virtual, Identificar a 

saída de Pessoas. 
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6.1.6 Representação da Pessoa no Ambiente Virtual 
Ator: Blender 

Prioridade: 5 

Pré-Condições: Para representar uma pessoa no ambiente virtual, é necessário que a 

mesma já esteja mapeada por funcionalidades anteriores. A maquete 3D já deverá estar 

criada e aguardando a representação. 

Fluxo de eventos principal (básico): A representação no ambiente virtual ocorre de 

forma automatizada com base em valores recebidos do controlador através de protocolo 

HTTP. Após receber estes valores, o Blender deverá gerar um novo objeto dentro da 

maquete criada anteriormente. 

Fluxos alternativos: Caso o objeto não seja criado, será visualizado apenas um 

ambiente, porém sem pessoas em seu interior, onde no ambiente real há uma pessoa. 

Pós-Condições: Após a representação virtual, o Blender deverá ficar aguardando 

através do servidor Python, a requisição de movimentar este mesmo objeto. 

 

 

6.1.7 Atualização da Localização da Pessoa no Ambiente Virtual 
Ator: Blender 

Prioridade: 5 

Pré-Condições: Para movimentar uma pessoa no ambiente virtual, o servidor Python 

deverá estar funcionando corretamente e recebendo requisições HTTP para o ator 

movimentar os objetos. 

Fluxo de eventos principal (básico): Durante a execução deste caso de uso, é 

necessário que o autor receba valores através do protocolo HTTP, com base nestes 

valores originados do controlador, o objeto que representa uma pessoa no ambiente 

virtual terá sua posição atualizada baseado em posições x e y. 

Fluxos alternativos: Caso a movimentação da pessoa não possa ser representada no 

ambiente virtual, o objeto permanecerá na ultima posição, até que seja possível 

deslocar- se para a nova posição.  

Pós-Condições: Após a movimentação da pessoa no ambiente será possível identificar 

a localização atualizada do objeto especificado. 

Casos de uso incluídos: 8° Caso de uso – Movimentação da Pessoa no Ambiente 

Virtual 

 

 

6.1.8 Movimentação da Pessoa no Ambiente Virtual 
Atores: Blender 

Prioridade: 1 

Pré-Condições: Para atualizar a posição da pessoa no ambiente virtual, o servidor 

Python deverá estar funcionando corretamente e recebendo as requisições. 

Fluxo de eventos principal (básico): Praticamente o mesmo fluxo do 6° caso de uso, 

porém este caso de uso somente é executado caso seja verificado que os valores deste 

objeto são diferentes dos anteriores, sua posição será atualizada através do algoritmo 

que estará em execução no Blender. 

Fluxos alternativos: Se este caso de uso não ocorrer, o objeto que representa uma 

pessoa na representação virtual não irá demonstrar que ela se moveu. 

Pontos de extensão: Atualização da localização da Pessoa no Ambiente Virtual 
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6.1.9 Identificar a Saída de Pessoas 
Atores: Controlador 

Prioridade: 5 

Pré-Condições: Para ser executado, este caso de uso necessita que exista uma pessoa 

instanciada no interior do ambiente virtual. 

Fluxo de eventos principal (básico): O fluxo principal deste caso de uso acontece 

quando o controlador Arduino envia a informação para o Blender através do protocolo 

HTTP, informando o código identificador da pessoa que deixou o ambiente, 

automaticamente o Blender deverá remover esta pessoa do ambiente, representando que 

ela saiu. 

Fluxos alternativos: Caso não ocorra a remoção da pessoa da representação virtual do 

Blender, a pessoa ficará instanciada.  

Pós-Condições: Após identificar a saída da pessoa é necessário remover a sua 

representação dentro do ambiente virtual, pois pode acabar atrapalhando o 

monitoramento e movimento das outras pessoas no interior do ambiente virtual. 
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6.2  Diagramas de casos de uso 

 

 
 

Figura 12 - Diagrama de casos de uso 
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6.3 Diagramas de fluxo de dados 

 
 

Figura 13 - Diagrama geral de interações do sistema. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando os resultados obtidos com este projeto, acreditamos que 

conseguimos demonstrar a possibilidade de realizar uma integração de tecnologias já 

disponíveis nos dias atuais, e criar uma nova proposta de representação em ambientes 

virtuais, podendo tornar mais simples e de menor custo, por exemplo, simuladores que 

são desenvolvidos para realizar treinamento de pessoal, simuladores de resistência de 

material ou métodos de ensino a distância nas universidades. 

 

 Com o pensamento voltado para o futuro, a dupla pretende implementar mais 

ainda a parte de representação do ambiente virtual, e criar um novo módulo de retorno 

da informação para o usuário, através de tecnologias já desenvolvidas, como óculos de 

realidade virtual, onde será possível um indivíduo adentrar o ambiente real, e visualizar 

um ambiente virtual totalmente diferente e modificado. Imagine uma pessoa entrando 

em uma sala vazia com um óculos em seus olhos, e a imagem que ela está recebendo, 

deve ser um ambiente das mesmas dimensões porém pode haver qualquer objeto no 

interior do ambiente virtual, que poderá ser visualizada em um primeiro momento. 
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