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1. RESUMO 

O presente trabalho propõe uma solução de baixo custo para a seleção de 

produtos por meio da identificação de texto, agilizando assim o processo de seleção. 

O projeto utiliza um microcontrolador, sensores, câmera digital, bancada didática 

(atuadores pneumáticos, esteira) e um algoritmo de reconhecimento digital das 

imagens capturadas pela câmera, para que os produtos sejam encaminhados ao 

seu destino. 

2. INTRODUÇÃO 

Sistemas de seleção são necessários em aplicações industriais com grande 

volume de produtos de diferentes tipos. Um exemplo é o Correio brasileiro, que 

destina grande quantidade de encomendas para várias regiões do Brasil e do 

mundo(Bertão, 2013). Cada encomenda tem seu destino determinado por um 

número, o CEP, onde um funcionário deve identifica-lo visualmente e encaminha-lo 

ao seu devido setor de distribuição. Com a identificação do texto, esse processo 

pode ser melhorado, economizando tempo e reduzindo custos. 

3. OBJETIVOS 

Desenvolver um sistema de seleção de embalagens utilizando reconhecimento 

de texto. 

4. METODOLOGIA 

Desenvolver um algoritmo de reconhecimento de texto em Python. Realizar 

testes com uma webcam e desenvolver o sistema de seleção utilizando uma esteira 

e atuadores pneumáticos controlados por um microcontrolador conectado ao 

computador. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O algoritmo de reconhecimento de texto foi desenvolvido em Python(Solem, 

2012), com o auxílio da biblioteca PyTesser(O'Kelly, 2007), que é específica para 

reconhecimento ótico de caracteres.  A Figura 1-a apresenta a resposta do algoritmo 

desenvolvido ao analisar a Figura 1-b. 

  

(a) (b) 

Figura 1 – (a) Texto reconhecido; (b) Imagem teste. 
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A câmera foi fixada sobre um sensor de barreira, conforme mostra a Figura 2-a. 

O sensor detectar a presença de um novo objeto e envia um sinal lógico para o 

microcontrolador, que interrompe a esteira e envia um comando para que o 

computador faça o reconhecimento do texto sobre o objeto. O microcontrolador 

aguarda a resposta do computador e direciona o objeto ao seu destino, por meio dos 

atuadores pneumáticos. 

 
 

(a) (b) 

      Figura 2 – (a) Câmera fixada; (b) Câmera BRIGHT 2.0 Mp 

O microcontrolador utilizado foi o MSP430 da Texas Instruments (Nagy, 

2003), conforme é mostrado na Figura 3-b. A Figura 3-a apresenta a placa de 

condicionamento de sinais, desenvolvida para a interface entre o microcontrolador 

(que trabalha em 3,3 V) e a esteira juntamente com os atuadores pneumáticos (que 

operam em 24 V), mostrados na Figura 3-c. 

  

 

 

(a) (b)  (c) 

Figura 3 – (a) Placa protótipo; (b) Launchpad MSP430; (c) Esteira e atuadores 
pneumáticos. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto desenvolvido possui a capacidade de selecionar objetos por 

identificação de texto. A Figura 4-a apresenta a interface gráfica do programa 

desenvolvido. Neste caso a imagem da câmera é mostrada em tempo real, e uma 

pequena tela mostra os resultados das imagens coletadas. A Figura 4-b apresenta a 

imagem capturada após a aplicação do filtro de detecção de bordas, usado para o 

reconhecimento. 

 

 

(a) (b) 

Figura 4 – (a) Sistema Supervisório desenvolvido; (b) Filtro aplicado a imagem 

capturada. 

O sistema foi testado com variação de iluminação e posicionamento e atingiu o 

objetivo proposto. No entanto necessita de melhorias para que seja capaz de 

identificar imagens em qualquer ângulo ou iluminação ambiente. 
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