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Abstract— Currently facial recognition cameras capture 

multiple snapshots and apply face detection algorithms by 

sampling. In this way, the detection process is inaccurate and 

costly. This article presents a method to measure whether people 

are within a range expected for image capture and facial 

recognition with better speed and accuracy. 
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I.  INTRODUÇÃO 

Ao passar dos anos, a sociedade sempre precisou utilizar 

o controle de acesso como ferramenta de segurança. Hoje,

além dos prédios governamentais e indústrias, o controle de 

acesso abrange também os condomínios empresariais e 

residenciais, hospitais, aeroportos e mais uma gigantesca 

quantidade de localidades. E para garantir esta segurança, a 

tecnologia tem sido utilizada como grande aliada. 

Reconhecimentos biométricos, sistemas de controle de 

acesso baseados em cadastros pré-existentes e reconhecimento 

facial são ferramentas apoiadas em tecnologia que suportam 

essa aplicação. 

No Brasil, este mercado é ainda maior. Motivado pelo 

crescimento da economia nacional, pelos megaeventos 

esportivos e pela insegurança em geral nos setores públicos e 

privados, o controle de acesso tornou-se indispensável. E junto 

com esta mudança, algumas características dos equipamentos 

precisaram ser adaptadas às necessidades locais. As câmeras 

de reconhecimento facial hoje capturam diversas imagens da 

cena para tentar realizar o reconhecimento. Este processo 

desperdiça memória, atrasa e baixa a precisão do 

reconhecimento, por ser um processo baseado em tentativa e 

erro. [7] 

A pesquisa, em curso, apresentada neste artigo trata do 

uso de sensores RGB-D (Kinect) para o reconhecimento facial 

eficiente de pessoas. O grande diferencial é o uso de um único 

sensor capaz de mostrar a imagem (câmera RGB), medir a 

distância (câmera de profundidade) de cada identificado, e 

capturar somente as faces que estão dentro de um limite 

aceitável para o reconhecimento facial múltiplo, simultâneo, 

preciso e eficiente. Com o elevado desenvolvimento das 

cidades as tecnologias de controle de acesso serão cada vez 

mais adotadas, principalmente no contexto de cidades 

inteligentes onde todas as interfaces trocam informações. 

II. COMPONENTES

A. O sensor RGB-D (Kinect) 

O sensor Kinect é um sensor fabricado pela empresa 

Microsoft. O Kinect utiliza a Interface Natural ao Usuário 

(NUI – Natural User Interface) que permite o controle e 

interação com o usuário sem a necessidade de hardware 

controlador físico. Neste caso, a interação se dá por meio de 

reconhecimento de gestos, movimentos e sons detectados 

pelos sensores presentes no Kinect. A Figura 1 apresenta a 

estrutura dos sensores Kinect. [1, 3] 

Figura 1: Sensores do Kinect v2 

A Tabela 1 apresenta os recursos disponíveis e seus 

limites para o Kinect v2. 

Recursos Kinect v2 
Câmera RGB 1920 x 1080 @30 fps 
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Câmera de profundidade 512 x 424 

Distância máx. profundidade 4,5 metros 

Distância min. profundidade 50 cm 

Campo de visualização horizontal - 

Profundidade 

70 graus 

Campo de visualização vertical - 

Profundidade 

60 graus 

Tabela 1: Recursos do Kinect v2 

 

O campo de visão do sensor Kinect v2 permite um campo 

de visão ampliado, facilitando a captura de várias pessoas em 

uma mesma cena de 3 dimensões. Na Figura 2 é demonstrado 

o campo de visão da câmera RGB posicionada a uma altura de 

2,20 metros, com capacidade de medir e capturar a imagens de 

interesse (faces) em até 3.45 metros. 

 

 
Figura 2: Campo de visão Kinect v2 

 

O principal motivo técnico para o uso de sensores RGB-

D, no caso, o Kinect é sua integração da câmera RGB e 

câmera de profundidade em nível de hardware, o que torna o 

processo mais rápido e preciso do lado da aplicação.  

 

B. Visão Computacional com OpenCV 

 

O OpenCV (Open Source Computer Vision Library) é 

uma biblioteca multi plataforma desenvolvida originalmente 

pela Intel, que permite o desenvolvimento de aplicativos na 

área de Visão Computacional. Possuí licenciamento livre ao 

uso acadêmico e comercial. O OpenCV possui módulos de 

Processamento de Imagens e Vídeo, Estrutura de dados, 

Álgebra Linear, GUI (Interface Gráfica do Usuário) Básica 

com sistema de janelas independentes, possuí controle de 

mouse e teclado, além de mais de 350 algoritmos de Visão 

Computacional, tais como: filtros de imagem, calibração de 

câmera, reconhecimento de objetos, análise estrutural e outros 

[2, 5] 

 

Esta biblioteca foi desenvolvida nas linguagens de 

programação C/C++. Neste artigo foi utilizada a última versão 

estável da biblioteca OpenCV, ou seja, versão 3.3.0 for 

Windows com arquitetura x64.  

III. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento da pesquisa foi baseado, em resumo, na 

estrutura apresentada abaixo: 

- Captura múltiplas faces em uma cena em 3 dimensões. 

É utilizada a câmera RGB com frequência de 30 fps para 

captura de múltiplas faces na cena atual. Ao identificar faces na 

imagem, as faces são demarcadas com um círculo e enviada à 

informação para ativar a câmera de profundidade do 

Kinect;[1,2] 

- Identificação e captura de faces dentro do limite aceitável 

(distância) para identificação facial. 

É utilizada a câmera de profundidade para percorrer a imagem 

e calcular a distância entre o sensor e os identificados 

desmarcados na imagem RGB. Se o identificado estiver dentro 

da área esperada, no mínimo 40 cm e no máximo 1m e 20 cm é 

capturada uma única imagem. Essa imagem é repassada para o 

algoritmo de tratamento de imagem. 

- Algoritmo de tratamento de imagem 

Nesta fase a imagem recebe filtros de tratamento de imagem, 

descarta o fundo da imagem e binariza a imagem para 

reconhecimento. Na imagem colorida inicialmente capturada, 

foi aplicado o filtro de conversão para níveis de cinza. Em 

seguida, foram aplicados filtros de tratamento de imagem para 

“simplificar” a leitura da imagem e diminuir ruídos. Foi 

utilizado o filtro de imagem Wiener, capaz de filtrar imagens 

em diferentes ângulos. [8] 

- Algoritmo de reconhecimento de faces 

Nesta fase é aplicado o algoritmo de reconhecimento de faces 

em toda imagem, uma vez reconhecido as faces elas são 

comparadas com banco de imagens e identificadas às pessoas. 

O reconhecimento de faces está baseado no algoritmo Viola 

Jones. [6, 9] 

Com a identificação facial os dados de liberação de acesso são 

enviados para o hardware de controle de acesso. 

- Hardware de controle de acesso 

Nesta fase são recebidos os dados de identificação facial e 

acionado o acesso da pessoa ao condomínio/empresa. 

 

IV. RESULTADOS 

 
Por meio da pesquisa apresentada neste artigo é possível 

concluir de forma preliminar que o uso de sensores RGB-D, no 
caso o Kinect v2, é aplicável e proporciona melhores resultados 
se comparado com câmeras de reconhecimento facial aplicadas 
ao controle de acesso. As principais vantagens percebidas: 
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 Melhor qualidade nas imagens capturadas, pois a 
câmera RGB (câmera de imagem) realiza a captura de 
imagem somente se houver faces dentro do espaço 
(distância) esperadas para captura. Essa distância é 
medida pelo sensor de profundidade do Kinect;  

 Melhor acurácia na imagem capturada. A câmera do 
Kinect v2 é HD (Alta definição) e capturada em 
distância esperada, proporcionando uma imagem com 
melhor definição para busca de padrões (faces); 

 Detecção múltipla e simultânea de faces. Maior 
velocidade de resposta do sensor para camada de 
aplicação, pois toda integração entre a câmera de 
profundidade e imagem é integrada em nível de 
hardware. Dispensando que a aplicação faça e gerencie 
esse controle. 

A adoção de câmeras RGB-D para o reconhecimento facial 
mostrou-se promissora. 
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