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Resumo 

 

O CrowdSim é um software desenvolvido pela equipe do Centro de Pesquisa 

Avançada da FACIN/PUCRS que tem por objetivo principal a simulação do comportamento 

humano, em ambientes de grande aglomeração, durante um processo de evacuação. A análise 

dos resultados levantados pelo software permite uma reavaliação da infraestrutura do local, a 

partir de informações úteis como gargalos de tráfego, tempo total de evacuação, velocidade 

dos agentes, entre outras. 

Como se trata de um software utilizado especialmente no meio científico, a 

representação gráfica da simulação não foi trabalhada extensivamente. Com isto em mente e 

tendo consciência da crescente visibilidade do software, foi concebida uma ferramenta de 

visualização gráfica mais robusta, o Visualizador de Simulação de Multidões - CrowdViewer. 

A ferramenta desenvolvida, contudo, apresentava algumas dificuldades, como baixa 

taxa de quadros por segundo e alta requisição de memória. Dadas estas dificuldades, o projeto 

atual tem como foco a criação de uma nova ferramenta de visualização de simulações, a partir 

de uma conhecida engine usada no desenvolvimento de jogos. 

O novo software está sendo desenvolvido utilizando a engine Unity. A partir de 

informações (geradas pela simulação) de posição dos agentes, a cada quadro, o novo 

visualizador segue fielmente a simulação, representando-a de maneira mais realista. É 

possível, atualmente, avançar e retroceder na simulação a qualquer instante. O observador 

pode, também, mover-se livremente pelo cenário, visualizando as suas áreas de interesse na 

simulação. Os agentes não possuem, por enquanto, animações. 

No futuro, a nova ferramenta contará com uma interface de reprodução similar a de 

um reprodutor de mídia, fornecendo ao observador um controle maior da simulação. Além 
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disso, novas funcionalidades de câmera serão adicionadas, o que facilitará a visualização. Será 

possível, também, realizar gravações e exportá-las em formato de vídeo. 

 

 

 

Palavras-chave 

Simulação; CrowdSim; Visualização; Unity. 

 


