
 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO INTEGRADO DE 

ELETRÔNICA 

 

 

 

CARLOS VINÍCIUS COSTA NEVES 

IGOR FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA 
 

CONTROLE DE CÂMERA PAN-TILT ATRAVÉS DE VISÃO COMPUTACIONAL 

 

João Pessoa 

2018 
 



 

 

 

CARLOS VINÍCIUS COSTA NEVES 

IGOR FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA 
 

CONTROLE DE CÂMERA PAN-TILT ATRAVÉS DE VISÃO COMPUTACIONAL 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à 

Coordenação do Curso de Eletrônica do 

Instituto Federal da Paraíba, como parte dos 

requisitos para a obtenção do grau de 

Técnico em Eletrônica. 

 

 Orientador: Lincoln Machado de Araújo 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa 

2018 
 



 

 

 

CARLOS VINÍCIUS COSTA NEVES 

IGOR FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA 

 

CONTROLE DE CÂMERA PAN-TILT ATRAVÉS DE VISÃO COMPUTACIONAL 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à 

Coordenação do Curso de Eletrônica do 

Instituto Federal da Paraíba, como parte dos 

requisitos para a obtenção do grau de Técnico 

em Eletrônica. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 Lincoln Machado de Araújo- IFPB  

Orientador 

 

 Prof. Examinador-IFPB  

 

 

 Prof.Examinador - IFPB  

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao nosso orientador Lincoln Machado de Araújo, por nos guiar da melhor maneira 

possível durante a elaboração do projeto. 

 A Allan Alex de França, por nos ceder parte importante do equipamento, tornando 

possível a confecção do sistema. 

  



 

 

 

RESUMO 

 

 

 Neste projeto, foi desenvolvido um sistema capaz de movimentar uma webcam 

baseando-se nas imagens recebidas por ela, para que acompanhe o movimento de rostos 

humanos. O sistema faz uso da linguagem de programação Python, com o auxílio da 

biblioteca OpenCV para o processamento de imagens, realizado por um computador. As 

imagens são adquiridas por meio de uma webcam simples, acoplada a um braço mecânico. 

Esse braço mecânico é movimentado por um conjunto de dois servomotores (um para o 

movimento horizontal, e outro para o movimento vertical). Dessa forma, a webcam é capaz de 

se movimentar livremente, de forma a sempre enquadrar e centralizar os rostos avistados por 

ela. 

 

Palavras-Chave:Visão computacional. Servomotores. OpenCV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

 This project describes a system capable of moving a webcam according to the images 

it acquires, so that it tracks human faces. The system uses the Python programming language, 

as well as the OpenCV library for the image processing part, done by a computer. The 

webcam is mounted on a mechanical arm that moves with the help of two servomotors (one 

for panning, and the other for tilting). This way, the webcam can move freely, such that it is 

able to centralize the faces it sees.  

 

Keywords: Computer Vision. Servomotors. OpenCV. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A visão computacional se trata de uma área da tecnologia ainda em desenvolvimento, 

que consiste na criação de sistemas cujas operações são baseadas em dados multi-

dimensionais (geralmente imagens). Em suma, é uma área interdisciplinar (que pode envolver 

eletrônica, robótica e programação) que permite que as máquinas “enxerguem”, e que elas 

possam agir baseando-se nas informações que recebem no processo. 

Neste trabalho é apresentado um projeto que consiste em um braço mecânico com uma 

webcam acoplada, que, por meio de imagens capturadas em tempo real por ela, é capaz de 

movimentá-la de forma que acompanhe rostos, sempre procurando enquadrá-los. Esse tipo de 

projeto possui utilidade não apenas na segurança de departamentos, que possui como 

elemento fundamental a captura de imagens de humanos, especificamente, mas também em 

qualquer operação que visa a coleta de dados em forma de imagem, onde a estabilização dos 

dispositivos de captura (geralmente câmeras) é importante para a coleta.  

O objetivo deste projeto é, portanto, criar um sistema que possa atuar de maneira 

autônoma, tendo como entrada apenas imagens. Consequentemente, foram estabelecidos 

como objetivos específicos a criação de uma comunicação entre a linguagem de programação 

Python, utilizada no processo de detecção de rostos, e a plataforma Arduíno, usada para 

controlar os servomotores do braço mecânico. 

1.1 Comparação com trabalhos correlatos 

 

Em Santos (2014), por exemplo, um robô constituído por um braço mecânico, 

auxiliado por uma câmera, é capaz de jogar o clássico jogo da velha contra um humano 

através da visão computacional, baseando suas jogadas nas imagens que captura de um 

tabuleiro em tempo real. O projeto utiliza métodos de processamento de imagens para decidir 

se houveram ou não mudanças no tabuleiro. Se sim, ele executa a melhor jogada por meio de 

rotações nos servomotores do robô. 

De maneira semelhante à do projeto citado, neste trabalho, foi utilizado um algoritmo 

que procura constantemente por rostos em imagens recebidas por uma webcam. A diferença é 

que essa tarefa específica, somada à precisão necessária na rotação dos motores, requere um 

maior cuidado tanto na capacidade de receber várias imagens por segundo, quanto na 

velocidade entre transmissão e rotação dos servomotores. A razão disso é que o sistema não 

atua em ambiente imóvel, metodicamente executando jogadas, e sim constantemente 
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capturando imagens e rotacionando a câmera para que ela sempre enquadre os rostos que 

consegue detectar.  

Em Lima (2013), por sua vez, há uma estrutura pan-tilt semelhante à deste projeto, 

também com uma câmera, conforme a Figura 1. A diferença é que o controle dos motores se 

dá por meio de um sensor inercial, e não por visão computacional, já que o seu objetivo é 

apenas estabilizar a câmera inercialmente. 

 

Figura 1 -  Estrutura pan-tilt do projeto de Lima (2013), semelhante à deste projeto. 

 

 
Fonte: Lima (2013). 

 

1.2 Resumo dos capítulos seguintes 

 

No segundo capítulo deste trabalho, é apresentado o referencial teórico aplicado na 

parte de processamento de imagens. Nele, são apresentados os principais conceitos e etapas 

no processamento de imagens. 

Similarmente, o terceito capítulo apresenta o referencial teórico aplicado na parte dos 

servomotores. Nele, são abordados tópicos como o conceito de servomotor e seu princípio de 

funcionamento. 
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O quarto capítulo descreve o sistema como um todo. Isso envolve tanto a explicação 

do algoritmo que processa as imagens e detecta rostos, quanto a do algoritmo que rotaciona os 

dois servomotores para que a câmera fique na posição desejada. 

O quinto capítulo apresenta os métodos utilizados na construção do sistema. Nele, são 

explicadas as estratégias para a criação das equações que calculam a posição do rosto e 

determinam o movimento dos servomotores. Além disso, são apresentados os testes de 

validação da eficiência de detecção de rostos do sistema. 

Por fim, o sexto capítulo apresenta as conclusões baseadas nos resultados obtidos com 

o projeto, além de ideias para trabalhos futuros. 
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2 IMAGENS 

 

De acordo com Rafael C. Gonzalez  (1977), uma imagem pode ser definida como uma 

função f(x,y), onde x e y são coordenadas espaciais (constituindo linhas e colunas), que 

representam a posição de cada pixel, que contém intensidades discretas (podem assumir 

apenas alguns valores em uma determinada faixa), como mostrado na Figura 2. Nessa 

definição se encaixam fotografias, que são formadas a partir da faixa visível de ondas 

eletromagnéticas, e imagens formadas por raios X ou ultrassom. Portanto, uma imagem pode 

consistir tanto num conjunto de informações semelhantes às que podem ser capturadas pela 

visão humana, quanto informações que excedem essa capacidade.  

 

Figura 2 – Exemplo de uma matriz bidimensional com várias linhas e colunas, com vários pixels de valores 

inteiros distintos, representando a intensidade de suas cores. 

 

 
Fonte: (BETTER PHOTOGRAPHY TUTORIALS, 2011). 

 

2.1 Processamento de imagens 

 

Segundo Rafael C. Gonzalez (1977), o processamento de imagens consiste no 

procedimento que possui como entrada uma imagem, e pode fazer uso de um conjunto de 

técnicas que a transforma em novas informações. É possível utilizar essas técnicas para, por 

exemplo, remover ruídos de imagens, aplicar filtros preto e branco em fotografias, e até 

mesmo extrair informações como texturas, cores e posições de objetos desejados em imagens. 

 Conclui-se que as entradas desse tipo de procedimento não se alteram (são sempre 

imagens). A saída, no entanto, varia, e torna-se alvo de discussões sobre onde o 

processamento de imagens acaba, dando lugar a outras disciplinas (como a visão 

computacional e a inteligência artificial). A fim de facilitar o entendimento sobre a estrutura 
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do projeto, neste trabalho, consideramos processamento de imagens todo o procedimento de 

avaliação e extração de características de imagens (rostos, neste caso específico), já que as 

outputs desejadas nessa etapa são a quantidade de rostos, e a posição de cada um deles. 

Convém, também, apresentar as diferentes etapas que constituem essa definição. 

2.2 Aquisição 

 

 A aquisição das imagens pode ser feita de diversas maneiras. Uma das mais utilizadas 

é a aquisição através de uma matriz de sensores de intensidade luminosa, que pode ser 

construída de maneira semelhante à da Figura 3. 

 

Figura 3 - (a) representa um único sensor, e (b) representa uma fila com vários sensores. Empilhando-se várias 

filas de sensores, obtém-se uma matriz de sensores (c). 

 

 

Fonte: Adaptado de (GONZALEZ, 1977). 

 

Se a fonte da imagem for luz (como é o caso deste projeto), é ideal que haja uma lente 

na frente da matriz planificada de sensores, para que toda a luz seja focada na mesma. Dessa 

forma, cada um dos sensores da matriz irá captar a intensidade luminosa da sua região, em 

forma de energia. Assim, uma imagem digital será produzida no formato de uma matriz 

bidimensional. 
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2.3 Segmentação 

 

A segmentação de imagens é uma das partes mais importantes em certos 

procedimentos de processamento de imagem, já que consiste na extração de diferentes 

características das imagens. Nessa etapa, a imagem é subdividida em objetos e regiões de 

interesse, por meio de técnicas como a detecção de cor e de bordas, como ilustrado na Figura 

4. 

 

Figura 4–Nesse exemplo, a segmentação foi responsável tanto pela extração de características de cada bola, 

como suas respectivas cores. 

 

 

Fonte: OpenCV Python... (2016). 

 

No caso deste projeto, a segmentação tem como objetivo identificar e separar os rostos 

(objetos de interesse) do resto da imagem, e é realizada por meio dos classificadores Haar, 

explicados mais a frente. 

2.4 Representação e descrição 

 

 Essa etapa sucede a segmentação. Nela, será decidida qual é a melhor maneira de 

utilizar os “pedaços” de interesse da imagem em busca de características importantes.  
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Caso seja necessário encontrar uma chama em uma imagem, por exemplo, seria útil, 

após a segmentação da imagem, representar a luminosidade da mesma como sendo a média de 

todas as intensidades luminosas dos pixels que a envolvem. Assim, poderia-se dizer se há ou 

não uma forte fonte de luz na imagem, que serve como indício da presença de uma chama. 

 

2.5 Reconhecimento 

 

 Apesar de não ser a essência do processamento de imagens, o reconhecimento é um 

importante passo no processo, e é a etapa final no processamento de imagens deste projeto. O 

reconhecimento consiste, basicamente, em classificar as informações obtidas durante a 

segmentação. Exemplos de reconhecimento podem ser vistos na Figura 5. 

 

Figura 5 - Com algoritmos que envolvem o processamento de imagens, é possível detectar a presença de vários 

objetos, permitindo a sua classificação. 

 

 

Fonte: ENGADGET (2014). 

 

2.6 Classificadores Haar em cascata 

  

 Para a detecção de rostos nas imagens capturadas pela webcam foi utilizada uma 

função classificadora Haar em cascata, disponível na biblioteca OpenCV. Nesse método, 

utiliza-se, primeiramente, uma série de imagens negativas e positivas. Isso significa que o 

classificador é, inicialmente, alimentado com várias imagens que representam o objeto 

desejado (neste caso, rostos) e várias imagens que não o representam. Dessa forma, através de 

um algoritmo de aprendizado de máquina, a função classificadora “aprende”, o que é, e o que 

não é um rosto. 
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2.6.1 Características de Haar 

 

 Em Viola e Jones (2001) é descrito um algoritmo de aprendizado de máquina para 

classificação de objetos através de extração de características. Nesse processo, a classificação 

das imagens negativas e positivas se dá por meio das características de Haar, que funcionam 

como pequenas máscaras de diferentes formatos que atuam em todas as regiões da imagem, 

conforme a Figura 6. 

 

Figura 6 - Exemplos de diferentes características de Haar sobrepostas em um rosto, possibilitando a obtenção de 

características únicas do mesmo, como a escuridão presente nos olhos, por exemplo. 

 

 

Fonte: OpenCV 

 

Nesse caso, as características de Haar servem para dizer se a região da imagem em 

questão contém ou não padrões comuns em rostos. Para isso, soma-se todas as intensidades 

dos pixels nas regiões brancas das características de Haar, e subtrai-se disso a soma de todas 

as intensidades dos pixels na região preta. Já que o valor obtido por essa operação depende 

apenas da intensidade luminosa dos pixels, espera-se que rostos apresentem resultados 

padronizados quando submetidos a esse tipo de avaliação, permitindo que se destaquem em 

relação a outros objetos, e que, portanto, possam ser classificados. 

Esse procedimento é realizado várias vezes em um conjunto de imagens de teste, e 

várias características de Haar são geradas (algumas serão descartadas no processo) de maneira 

algorítmica. Dessa forma, constrói-se uma cascata com as melhores características de Haar 

encontradas pelo algoritmo de aprendizado de máquina, e as informações sobre elas podem 

ser armazenadas, por exemplo, em arquivos XML,para que possam ser utilizadas novamente. 
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Para este projeto, foi utilizado o arquivo haarcascade_frontalface_default.xml, que 

contém as características de Haar necessárias para a detecção frontal de rostos, e é 

providenciado pela própria biblioteca OpenCV. 
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3 SERVOMOTORES 

 

Scherz (2000) descreve os servomotores como dispositivos semelhantes a motores, 

feitos para aplicações que requerem precisão no controle de posições e rotações fixas de peças 

mecânicas, mas que não requerem grande torque. Isso significa que os servomotores são 

ótimos, por exemplo, para atuadores robóticos de pequeno porte. 

O controle de servomotores se dá através de pulsos de tensão DC, que representam o 

ângulo desejado. A rotação dos servomotores, portanto, dependerá do tempo que os pulsos de 

tensão DC permanecem em nível alto. Esse procedimento é denominado pulse width 

modulation ou PWM, que significa modulação por largura de pulso. 

Esse procedimento possui várias aplicações, que variam desde o controle de 

velocidade de motores DC, até o controle de intensidade luminosa de LEDs, conforme é 

ilustrado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Controle de intensidade luminosa de um LED através de PWM. Quanto mais tempo o sinal 

permanecer em nível alto, mais intensa será a iluminação. 

 

 

 

Fonte: Zona Maker (2016). 

 

O controle de servomotores através de sinais PWM , no entanto, requer um maior 

cuidado no que diz respeito às faixas de variação de largura de pulso. Mesmo não havendo, na 

indústria, uma correlação padrão entre a largura dos pulsos utilizada e a rotação dos 

servomotores, espera-se que eles atuem numa faixa de largura de pulsos que fique entre 1 

milisegundo e 2 milisegundos (SERVO CONTROL, 2011). Isso é ilustrado na Figura 8. No 
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exemplo da figura, percebe-se que a rotação do servomotor depende diretamente da duração 

dos pulsos de tensão enviados a ele. 

 

Figura 8 – Gráficos que relacionam a largura de pulsos de tensão enviados a um servomotor com a sua rotação 

em graus. 

 

 

Fonte: Scherz (2000). 

 

Esse tipo de conhecimento é necessário na sintetização dos sinais PWM que controlam 

os servomotores, já que o uso de sinais que excedem essa faixa pode gerar comportamentos 

imprevisíveis por parte dos mesmos. 

Para este fim, foi utilizada, neste projeto, a biblioteca de programação Servo para a 

plataforma Arduíno. Ela permite o controle de servomotores através do Arduíno de maneira 

intuitiva, pois é configurada para trabalhar nas faixas de PWM específicas para o controle de 

servomotores. 

 Outra característica importante dos servomotores é que, sendo estabelecido o sinal 

PWM necessário, e consequentemente a rotação desejada, eles são capazes de manter essa 

rotação mesmo que uma força (como o peso de um objeto) atue sobre eles. Essa resistência 

obviamente varia entre os modelos de servomotores. 

 

3.1 Diagrama interno 

 

 Para manter-se em uma determinada rotação, os servomotores utilizam um mecanismo 

semelhante ao ilustrado na Figura 9. Os servomotores são, geralmente, conectados 

mecanicamente a um potenciômetro através de engrenagens (SCHERZ, 2000). Através de um 
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divisor de tensão, o potenciômetro consegue transformar a posição na qual o servomotor se 

encontra em um sinal de tensão DC, representando a posição atual do motor. Após isso, com 

um comparador de tensão, o sinal do potenciômetro é comparado ao sinal PWM que 

corresponde à posição desejada.  

 Se houver uma grande diferença entre os dois sinais, o motor não está na posição 

correta. Então, um circuito amplificador de erro rotaciona o servomotor. O servomotor 

continuará se movendo até que o erro (a diferença entre os dois sinais) seja zero. Dessa forma, 

o servomotor irá parar de se mover, e permanecerá na posição desejada até que o sinal PWM 

mude, ou que uma força atue sobre ele, alterando novamente a rotação do potenciômetro. 

 

Figura 9–Representação básica do esquema interno de servomotores em geral 

 

 

Fonte: Adaptado de Electronics Hub (2015). 
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4 SISTEMA 

 

Uma imagem do sistema e suas principais partes se apresenta na Figura 10, enquanto 

os componentes utilizados foram: 

 

- Arduíno UNO R3; 

- Manipulador robótico do kit didático Robix;  

- 2 Servomotores do kit didático Robix; 

- Módulo de Webcam PK400001X00 V3.0; 

- Computador. 

 

Figura 10 - Fotografia do sistema, com suas principais partes. 

 

 

Fonte: Autoria prórpia. 

 

4.1 Arquitetura do sistema 

 

O sistema possui como entrada imagens capturadas por uma webcam conectada a um 

computador, que está conectado a um Arduíno através de comunicação serial. Com base nas 

imagens que recebe em tempo real da webcam, o computador determina a posição do rosto, 



23 

 

 

ou a posição do ponto médio entre os rostos. O sistema, então, converte essa informação para 

os ângulos de rotação dos servomotores horizontal e vertical e os envia para o Arduíno, que 

então alimenta os servomotores. Dessa maneira, a webcam acoplada ao braço robótico aponta 

para a posição desejada.  

A Figura 11 ilustra de maneira básica a interação entre os componentes do sistema. 

 

Figura 11 - Diagrama em blocos representando as conexões entre cada um dos principais componentes do 

sistema. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.2 Etapa de processamento de imagens e envio dos ângulos de rotação 

 

A primeira parte desse processo consiste na detecção de rostos, iniciada com a 

aquisição das imagens através da webcam e na conversão delas para uma escala de cinza, já 

que o algoritmo de detecção de rostos requisita apenas a luminosidade, e não cores.  

A versão simplificada da imagem é então analisada utilizando-se as características de 

Haar presentes no arquivo haarcascade_frontalface_default.xml, por meio de uma função 

classificadora baseada no algoritmo Viola-Jones, presente na biblioteca OpenCV. Caso haja 

rostos nas imagens, a função classificadora é capaz de armazenar, dentre outras informações, 

as coordenadas cartesianas referentes às suas posições. 

Assim, se houver apenas um rosto na imagem, a posição para qual a câmera deve 

apontar deve ser a própria posição do rosto. Se, no entanto, houver múltiplos rostos na 

imagem, a posição para qual a câmera deve apontar deve ser o ponto central de todos eles, 

para que ela possa enquadrá-los. 
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 Após a posição desejada na imagem ser determinada, o sistema converte suas 

coordenadas cartesianas para os ângulos de rotação de cada um dos servomotores necessários 

para que a câmera aponte para essa posição. Em outras palavras, determina-se quantos graus 

cada servomotor deve girar, partindo de sua posição no momento da aquisição da imagem, 

para que os rostos avistados sejam centralizados, como ilustrado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Eixos de rotação do servomotor horizontal (responsável pelo movimento panning), e do servomotor 

vertical (responsável pelo movimento tilting). 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Caso não haja rostos na imagem, o sistema espera por um tempo de tolerância de 5 

segundos. Se nenhum rosto for detectado durante esse período, ângulos de rotação pequenos 

são enviados ao servomotor horizontal, de forma que sua rotação é incrementada em 

intervalos para uma varredura, que continua indefinidamente até que um ou mais rostos sejam 

encontrados. O algoritmo que rege essa etapa é ilustrado na Figura 13. 
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Figura 13 - Fluxograma que demonstra o algoritmo de detecção de posição de rostos e cálculo de ângulos de 

rotação 

 

 
Fonte: Autoria própia. 
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4.3 Comunicação com Arduíno e servomotores 

 

Para realizar a comunicação entre o Arduíno e o computador, é utilizado o protocolo 

de comunicação serial RS232. É por meio desse protocolo que os sinais de ângulos de 

rotação, calculados previamente no computador, são enviados para o Arduíno, e então para os 

servomotores. 

Após receber os ângulos de rotação calculados durante a etapa de processamento de 

imagens, o Arduíno os envia para os servomotores em incrementos de 1 grau, para que o 

braço robótico atinja a posição desejada de maneira gradual. 

O algoritmo de rotação dos servomotores, utilizado pelo Arduíno, é ilustrado na 

Figura 14. 

 

Figura 14 - Fluxograma que apresenta o algoritmo usado no Arduíno para rotacionar os servomotores de acordo 

com o sinal recebido 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Cálculo das posições dos rostos 

 

 Ao encontrar um rosto nas imagens adquiridas, a função classificadora utilizada na 

etapa de processamento de imagens enquadra um rosto dentro de um quadrilátero, e armazena 

tanto a posição em coordenadas cartesianas de um dos vértices do quadrilátero, quanto a 

largura e altura do mesmo, como ilustrado na Figura 15. Para determinar a posição de cada 

rosto detectado, foi utilizado como base o centro do quadrilátero que enquadra cada rosto. 

 

Figura 15 - Exemplo de rosto detectado e informações acerca do quadrilátero que o enquadra 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

É importante salientar que a função classificadora utilizada fornece a posição do 

vértice inferior esquerdo de cada quadrilátero, além de sua altura e largura, todos em pixels. 

Baseando-se nisso as equações (1) e (2) foram utilizadas para determinar o centro dos 

quadriláteros: 

 

𝑦𝑐 =  
𝑦 + (𝑦 + ℎ)

2
 

(1) 
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𝑥𝑐 =  
𝑥 + (𝑥 + 𝑤)

2
 

(2) 

 Nas equações (1) e (2), 𝑥 e 𝑦 representam as coordenadas cartesianas horizontal e 

vertical do vértice inferior esquerdo de cada quadrilátero. 𝑤 e ℎ representam a largura e altura 

de cada quadrilátero. Por fim, 𝑥𝑐 e 𝑦𝑐 correspondem às coordenadas cartesianas horizontal e 

vertical do centro de cada quadrilátero, representando a posição do rosto, e consequentemente 

a posição final para onde se deseja apontar a câmera, caso haja apenas um rosto na imagem. 

 Se, no entanto, houver mais de um rosto na imagem, é necessário que a câmera 

enquadre todos os rostos da melhor forma possível. Para isso, foi utilizado o ponto médio 

entre todos os rostos da imagem como posição desejada. O ponto médio entre os rostos é 

determinado por meio das equações (3) e (4): 

 

𝑦𝑚 =  
𝑦𝑐0 + 𝑦𝑐1 + 𝑦𝑐2 + ⋯ + 𝑦𝑐(𝑛−1)

𝑛
 

(3) 

 

𝑥𝑚 =  
𝑥𝑐0 + 𝑥𝑐1 + 𝑥𝑐2 + ⋯ + 𝑥𝑐(𝑛−1)

𝑛
 

(4) 

 

 Nas equações (3) e (4), 𝑥𝑚 e 𝑦𝑚 representam, respectivamente, as coordenadas 

cartesianas horizontal e vertical do ponto médio entre todos os rostos na imagem (em pixels), 

e 𝑛 representa o número de rostos detectados. 

 

5.2 Conversão da posição dos rostos para ângulos de rotação 

 

Após a posição desejada para apontar a câmera ser determinada (seja ela o centro de 

um único rosto, ou o ponto médio entre vários rostos) é necessário converter essa posição para 

os ângulos de rotação de servomotores necessários para que a câmera atinja a posição 

desejada.  

Para isso, foi necessário analisar o comportamento da posição de objetos diante da 

webcam utilizada, com o objetivo de criar uma função que determine o ângulo do objeto em 

relação à câmera com base na sua localização na imagem (em pixels) de maneira aproximada. 

A análise foi feita armazenando-se imagens de um mesmo objeto em posições 

diferentes na imagem e analisando sua localização, em pixels, na tela. Foram também 
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registrados os valores de ângulo entre o objeto e o centro de visão da webcam com um 

transferidor, conforme a Figura 16. 

 

Figura 16 - Esquema de método para registro de valores de ângulo e posição de objetos em frente à webcam. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 17, por sua vez, mostra um exemplo das imagens adquiridas para registrar as 

posições e ângulos. 
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Figura 17 – Exemplo de uma das imagens adquiridas para registrar a posição do objeto e seu ângulo em relação à 

webcam. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Com as localizações horizontal e vertical do objeto em múltiplas fotos, constatou-se 

que a webcam tem um ângulo de visão de cerca de 50 graus na direção horizontal, e 41,5 

graus na direção vertical. Além disso, utilizando-se os valores registrados na Tabela 1, foi 

possível construir os gráficos ilustrados na Figura 18. 

 

Tabela 1 - Valores da posição do objeto e seu ângulo em relação à webcam. 

 

Posição x (em pixels) 0 192 384 486 640 

Ângulo do objeto em relação à câmera no eixo horizontal (em 

graus) 

-28 -12 4 13 22 

Posição y (em pixels) 0 86 144 375 480 

Ângulo do objeto em relação à câmera no eixo vertical (em 

graus) 

17.5 11 3 -14 -24 
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Figura 18 - gráficos que relacionam os dados apresentados na Tabela 1. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Com base nos gráficos, concluiu-se que o comportamento do ângulo de objetos em 

relação à webcam em função de sua posição nas imagens é quase linear. Portanto, por meio da 

interpolação linear entre o primeiro e o último ponto de cada um dos gráficos (obtidos pela 

Tabela 1), foram construídas duas funções lineares que funcionam como uma aproximação 

desse comportamento, como ilustrado nos gráficos da Figura 19. 
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Figura 19 - Funções dos ângulos vertical e horizontal, baseadas nas componentes x e y do objeto na imagem. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Assim, o ângulo de rotação dos servomotores é calculado com base nas equações (5) e 

(6): 

 

𝛼 =  0,078125𝑥𝑚 − 28 (5) 

 

𝛽 =  −0,086458𝑦𝑚 + 17,5 (6) 

 

 Nas equações (5) e (6), 𝛼 representa o ângulo de rotação do servomotor horizontal, e  

𝛽 representa o ângulo de rotação do servomotor vertical, ambos em graus. 𝑥𝑚 e 𝑦𝑚 

representam, respectivamente, as componentes horizontal e vertical da posição desejada na 

imagem (em pixels). 
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5.3 Envio dos ângulos de rotação para o Arduíno 

 

Foi preciso, também, elaborar um protocolo para enviar os ângulos de rotação para o 

Arduíno, para que o mesmo pudesse rotacionar os servomotores. Para isso, primeiramente, os 

dois ângulos foram estabelecidos como sendo sempre números inteiros. Isso significa que 

quaisquer valores não-inteiros fornecidos pelas equações (5) e (6) logo após seu uso são 

convertidos para o número inteiro mais próximo. 

Após isso, foi necessário estabelecer uma forma de enviar esses ângulos para o 

Arduíno, o que mostrou-se uma tarefa difícil, pois mesmo com o Arduíno preparado para 

receber os ângulos de rotação e rotacionar os servomotores, foram necessárias várias 

tentativas até que se pudesse de fato enviar os dados da maneira correta, para que só então o 

sistema passasse a funcionar.  

Para enviar os dois ângulos para o Arduíno, foi adotado o formato exemplificado na 

Figura 20. Na imagem há dois exemplos do formato de envio dos dois ângulos de rotação (em 

graus), para o Arduíno, nos quais os números que correspondem aos ângulos são enviados em 

forma de texto, separados apenas por uma vírgula. O Arduíno, então, processa a informação e 

separa os dois ângulos, enviando cada um deles para o servomotor correspondente, tendo 

como base o sinal do ângulo para determinar o sentido de rotação.  

 

Figura 20 - Exemplos do formato de envio dos ângulos de rotação para o Arduíno. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.4 Análise de resultados 

 

Para determinar a eficácia do sistema foi necessário desenvolver um método que 

permitisse analisar uma de suas partes mais importantes: a detecção de rostos. Para este fim, 

foi utilizada a mesma webcam utilizada no sistema, mas de maneira isolada. Isso significa 

que, para esse teste, o braço mecânico permaneceu imóvel. Então, foram gravados vários 
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vídeos curtos de rostos em movimento, e frames desses vídeos foram salvos e analisados 

manualmente, com o intuito de encontrar imagens onde a detecção ocorreu de maneira 

correta, falsos positivos, ou falsos negativos. Alguns exemplos são ilustrados na Figura 21. 

 

Figura 21 - A, B e C, apresentam um rosto detectado corretamente, um falso positivo, e um falso negativo, 

respectivamente. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após isso, foi necessário calcular a eficiência por meio da equação (7): 

𝜂 =  
𝑛𝑐

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 (7) 

Na equação (7), 𝑛𝑐 é o número de imagens onde rostos são detectados corretamente, 

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 é o número total de imagens adquiridas para o experimento. 

 

5.4.1 Resultados com um único rosto 

 

Primeiramente, para testar a eficiência do sistema com um único rosto, foram 

adquiridos um total de 1384 imagens. Após uma análise, concluiu-se que dessas, 189 eram 

falsos negativos, e 105 eram falsos positivos. A partir disso, concluiu-se que o número de 

imagens com um único rosto classificadas corretamente é de 1090, e que, portanto, o sistema 

possui uma eficiência   𝜂 = 0,78757ou 78,757% nesse teste. 

 

5.4.2 Resultados com mais de um rosto 

 

De maneira análoga, uma análise foi feita com mais de um rosto na imagem, 

utilizando-se os mesmos parâmetros e a mesma equação para o cálculo de eficiência do teste 

anterior. Alguns exemplos de imagens capturadas são mostrados na Figura 22. 
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Figura 22 - (A), (B), e (C) apresentam exemplos de uma imagem com rostos identificados corretamente, um 

falso positivo, e um falso negativo, respectivamente. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Nesse teste, foram adquiridos um total de 2464 imagens, das quais 561eram falsos 

negativos, e 245 eram falsos positivos. Isso significa que, dessa vez, 1658 imagens foram 

identificadas corretamente. Concluiu-se, então, que esse teste apresentou uma eficiência 𝜂 =

0,67289 ou 67,289%. 

 

5.4.3 Eficiência geral 

 

Somando-se o número de imagens obtidos nos testes anteriores, foram obtidos 3848 

imagens no total, das quais 2748 foram classificadas corretamente. Portanto, concluiu-se que, 

utilizando-se os parâmetros de ambos os testes anteriores, o sistema possui uma eficiência 

geral 𝜂 = 0,7141 ou 71,41%. 

O sistema de detecção de rostos mostrado em Viola e Jones (2001)  apresenta várias 

taxas de eficiência diferentes (resultado de ajustes em parâmetros de detecção usados pelo 

detector, como as características Haar), que chegam até 93,4%, que é bastante alta se 

comparada à deste trabalho. Isso significa que a função classificadora utilizada no sistema 

deste trabalho não é a melhor disponível. 

Dessa forma, embora a eficiência na detecção de rostos deste projeto seja boa o 

suficiente para que ele funcione em testes e rotacione os servomotores de maneira autônoma, 

ele ainda é muito propenso a falhas, e a câmera pode acabar apontando para a direção errada 

várias vezes. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Foi apresentado neste trabalho um projeto que visa estabelecer uma interação entre a 

visão computacional e o controle de servomotores. Para realizar essa tarefa, foram estudados 

conceitos e fundamentos importantes na área de processamento de imagens. Além disso, 

maneiras de estabelecer uma comunicação entre o sistema de reconhecimento facial e o 

Arduíno também tiveram que ser estudadas, e se tornaram o maior desafio durante o processo. 

Em contraste, o algoritmo que envia os sinais de ângulos para os servomotores baseando-se 

nas posições dos rostos na tela mostrou-se simples de ser feito. 

Estabelecer uma maneira de relacionar a localização dos rostos nas imagens e os 

ângulos de rotação dos servomotores da maneira mais precisa e eficiente possível também foi 

necessário. Isso fez com que a calibração da webcam também se tornasse uma parte 

importante no processo de criação do projeto, exigindo os métodos de medição e 

experimentação que tornaram isso possível. 

No que diz respeito à velocidade na comunicação com os servomotores e precisão no 

cálculo da posição de rostos e rotação da câmera, o sistema funcionou de maneira satisfatória. 

A eficiência na detecção de rostos, por sua vez, embora boa o suficiente para manter o 

funcionamento do sistema, mostrou-se claramente falha nas estatísticas adquiridas com os 

dados da experimentação do sistema. 

 

6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

 Já que o fator que mais compromete a eficácia do sistema apresentado neste trabalho é 

a eficiência do algoritmo de detecção de rostos, sugere-se o uso de uma melhor função 

classificadora. Isso pode ser feito tanto experimentando-se diferentes parâmetros da função 

classificadora utilizada neste projeto, em busca de melhorias para as configurações do mesmo, 

quanto criando-se uma nova função classificadora, adquirindo-se mais imagens positivas e 

negativas para o treino da mesma. 

 Além disso, é possível melhorar a eficácia do sistema como um todo implementando-

se novas rotinas no algoritmo de rotação dos servomotores. Isso pode ser feito, por exemplo, 

implementando-se  um algoritmo que calcula a trajetoria de rostos em movimento, 

comparando suas posições atuais com as anteriores. Dessa forma, ao perder um rosto de vista, 
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a câmera e o braço robótico podem encontrá-lo novamente procurando-o na direção de sua 

trajetória anterior. 
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APÊNDICE A – CÓDIGOS EM PYTHON 

 

Código utilizado na etapa de processamento de imagens do sistema: 

 
import cv2 

import serial 

import time 

cap = cv2.VideoCapture(0) 

ser = serial.Serial('COM4',9600) 

 

faceCascade = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_frontalface_default.xml") 

X=0 

Y=0 

largura =640 

altura =480 

xAtual =90; 

yAtual =90; 

t1SemAvistar = time.time(); 

t2SemAvistar = time.time(); 

tolerancia =5; 

incrementoGraus =10; 

sinalRotacao =1; 

ultrapassou1 =False; 

ultrapassou2 =False; 

 

defsinal(x): 

if(x>0):return1; 

elif(x==0):return0; 

else:return-1; 

 

tempo =time.time(); 

while(True): 

numeroRostos=0 

# A imagem é adquirida 

    ret, frame = cap.read() 

 

# A imagem é convertida para escala de cinza 

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

 

# Parâmetros utilizados para a função classificadora 

faces =faceCascade.detectMultiScale( 

            gray, 

scaleFactor=1.1, 

minNeighbors=5, 

minSize=(30,30) 

#flags = cv2.CV_HAAR_SCALE_IMAGE 

) 

 

 

# Armazena as posições de cada rosto detectado e desenha seus respectivos 

quadriláteros 

for(x, y, w, h)in faces: 

            cv2.rectangle(frame,(x, y),(x+w,y+h),(0,255,0),2) 

            X +=int(round(((x+x+w)/2))) 

            Y +=int(round(((y+y+h)/2))) 

numeroRostos+=1 
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# Caso rostos tenham sido detectados, calcula-se o ponto médio entre eles, 

e zera-se a contagem de tempo sem avistar rostos 

ifnumeroRostos>0: 

        X=int(round(0.078125*X/(numeroRostos*1.0)-28)) 

        Y=int(round(-0.086458*Y/(numeroRostos*1.0)+17.5)) 

t1SemAvistar = time.time(); 

#Caso não haja rostos detectados, inicia-se a contagem de tempo sem avistar 

rostos 

else: 

        t2SemAvistar = time.time(); 

 

 

 

# Mostrar as imagens capturadas, com os quadriláteros desenhados nos rostos     

    cv2.imshow('frame', frame) 

# Se a tecla Q for pressionada, o programa fecha 

if cv2.waitKey(1)&0xFF==ord('q'):break 

 

# Caso o tempo sem avistar rostos seja maior que o tolerado, inicia-se uma 

busca por eles 

if( t2SemAvistar - t1SemAvistar > tolerancia ): 

if(xAtual>=180): 

            ultrapassou1 =True; 

            ultrapassou2 =False; 

elif(xAtual<=0): 

            ultrapassou1 =False; 

            ultrapassou2 =True; 

if(ultrapassou1 ==Trueand ultrapassou2 ==False): 

            sinalRotacao =-1; 

elif(ultrapassou1 ==Falseand ultrapassou2 ==True): 

            sinalRotacao =1; 

else: 

            sinalRotacao = sinal(xAtual); 

        X = sinalRotacao*incrementoGraus; 

        Y =-yAtual +90; 

 

valores=str(Y)+","+str(X)+"\0"; 

 

# Os valores em ângulos de cada servo motor, podendo ser referentes aos 

rostos avistados ou à rotina de busca por eles, são enviados ao Arduíno a 

cada 0.4 segundos 

if(time.time()- tempo >=0.4): 

        ser.write(valores.encode('ascii')) 

        tempo = time.time(); 

#time.sleep(1) 

        xAtual += X; 

        yAtual += Y; 

    X=0 

Y=0 

 

 

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 
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Código utilizado para a apuração de resultados do sistema: 

 
import cv2 

 

cap = cv2.VideoCapture(0) 

faceCascade = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_frontalface_default.xml") 

imagem =0 

 

while(True): 

# A imagem é adquirida 

    ret, frame = cap.read() 

 

# A imagem é convertida para escala de cinza 

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

 

# Parâmetros utilizados para a função classificadora 

faces =faceCascade.detectMultiScale( 

        gray, 

scaleFactor=1.1, 

minNeighbors=5, 

minSize=(30,30) 

#flags = cv2.CV_HAAR_SCALE_IMAGE 

) 

 

print("Found {0} faces!".format(len(faces))) 

 

 

# Mostra a imagem resultante e armazena-a em um diretorio 

    cv2.imshow('frame', frame) 

    cv2.imwrite('diretorio\img'+ str(imagem)+'.png',frame) 

imagem+=1 

if cv2.waitKey(1)&0xFF==ord('q'): 

break 

 

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 
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APÊNDICE B – CÓDIGOS DO ARDUÍNO 

Código utilizado para rotacionar os servomotores: 

 
#include <Servo.h> 

 

Servo myservoH,myservoV; 

int pos1 =90,pos2 =90; 

intY,X; 

int posn1,posn2; 

String a; 

intsinalx,sinaly; 

char b[8]; 

 

//Função que rotaciona os servomotores de maneira gradual 

voidmoverGradualmente(inty,int x){ 

if(y<pos1)sinaly=-1; 

elsesinaly=1; 

if(x<pos2)sinalx=-1; 

elsesinalx=1; 

while((pos1 != y)||(pos2 != x)){ 

if(pos1 != y){ 

      pos1+=sinaly; 

myservoV.write(pos1); 

} 

if(pos2 != x){ 

pos2+=sinalx; 

    myservoH.write(pos2); 

} 

    Serial.print("pos1 = "); 

    Serial.println(pos1); 

    Serial.print("pos2 = "); 

    Serial.println(pos2); 

    delay(15); 

} 

} 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

  myservoH.attach(10); 

myservoV.attach(11); 

while(!Serial){} 

} 

 

voidloop(){ 

//Leitura dos ângulos de rotação, e armazenamento dos mesmos em duas 

variáveis 

if(Serial.available()>2){ 

      Y =Serial.parseInt(); 

X = Serial.parseInt(); 

//Mostra os valores de ângulo no monitor serial       

Serial.println(Y); 

Serial.println(X); 

 

moverGradualmente(Y+pos1,X+pos2); 

} 

} 
 

 


