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1. RESUMO 

Os seres humanos, assim como diversos outros animais, 

conseguem identificar, através de análises das imagens captadas e 

processadas pelo seu sistema de visão, e desenvolver tarefas, através do uso 

de “inteligência”, sobre os objetos que queiram pegar, transportar ou 

desenvolver outras ações dinâmicas, de certa forma fácil, rápida e segura. Este 

trabalho resume-se em implementar técnicas de reconhecimento de padrões e 

visão computacional para extrair descritores e alimentar uma RNA (Rede 

Neural Artificial), visando manipular braços robóticos e controlar a qualidade 

final de produtos em uma esteira de transporte, com base em inteligência 

artificial.  

2. INTRODUÇÃO 

Com a evolução da capacidade de processamento de máquina, 

progressivamente surgem mais aplicações em termos de visão computacional, 

como exemplo, aplicações de inspeção de qualidade visual na indústria. 

Em uma inspeção visual humana, muitas vezes o processo é 

passível de erro, visto que a rotina passa a ser cansativa e repetitiva, assim, 

levando à necessidade de automatizar o processo por robôs ou provendo-os 

por sistemas de visão computacional (TAVARES, 2000). 

Agregando a este tipo de robô, inteligência artificial, o sistema 

passa, então, a ser capaz de solucionar ações não parametrizadas e possuir 

adaptabilidade, isto se faz por meio do termo “aprendizado de máquina”. 

Em aplicações robóticas, o reconhecimento e identificação de 

padrões em imagens permite ao manipulador saber com qual objeto está 

lidando, além de se tornar prático a modificação de um processo industrial com 

apenas investindo em aprendizado e não mais uma modificação sistemática do 

software de controle. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho foi validar o gerenciamento da 

qualidade final de um produto em um processo através da seleção de atributos 

conformes ou não conformes, agregado à um manipulador robótico.  

4. METODOLOGIA 

 Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica objetivando a 

aquisição e aplicação de conhecimentos específicos. Posteriormente, todos os 



processos foram desenvolvidos em Python® (com algumas validações em 

Matlab®) desde o processamento de imagens com retirada de descritores, até 

a manipulação de braço robótico, além também de um supervisório para 

controle e acompanhamento em tempo real dos processos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Visão Computacional 

Inicialmente, foram realizados diversos testes nas ferramentas 

computacionais Python e Matlab, optando-se pelo Python em termos 

versatilidade e possibilidades de personalização. Utilizou-se a biblioteca 

multiplataforma OpenCV (Open source computer vision library), para 

processamento parcial de imagem obtida, retirando algumas informações 

relevantes para diferenciação dos objetos. 

Após a captação do quadro, foi-se necessário segmentar e extrair 

alguns atributos, tais como intensidade de cor, orientação, tamanho, centro de 

massa, entre outros. Neste caso, seguiu-se a seguinte ordem: (1) 

transformação em escala de cinza, (2) atribuição de um valor de limiar para 

binarização de imagem, (3) inversão de valor de fundo, (4) aplicação de 

máscara para obtenção de contorno preenchido (objeto completo). 

Neste caso, retirou-se, de cada objeto avaliado, a intensidade de 

cada canal de cor, elongamentos de construção, perímetro e orientação de 

objeto (angulação). Para aprimoramento dos dados obtidos, já que estes 

seriam submetidos a uma RNA, cada objeto foi redimensionado em uma nova 

imagem, todos passando a obter um padrão de tamanho máximo e orientação, 

com isto, dois objetos iguais, mas com rotações diferentes, retornariam o 

mesmo valor de dados, conforme figura 1. 

 
Fig. 1: Processamentos. 

Fonte: O autor (em Python). 

 

Em termos de texturas, foram retirados os descritores SURF 

(Speeded-up robust features), cujo descritor utiliza-se de respostas wavelet em 

ambas as direções (vertical/horizontal), sendo este mais eficiente que seu 



antecessor SIFT (Scale-invariant feature transform). Em termos práticos, esse 

descritor retornou pontos de interesse na imagem, com sua determinada 

orientação, conforme a imagem a figura 2. 

 

 
Fig. 2: Descritor SURF. 

Fonte: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320314002441. 
 

Foram retirados, posteriormente, os descritores de contorno de 

Fourier, para que algumas formas geométricas equivalentes fossem 

computadas de forma igualitária, eliminando erros por possível divergência 

mínima de contorno/forma, e assimilando valores que os tornem possíveis de 

serem processados na rede neural. 

Este processo consistiu em separar um plano XY de contorno em 

planos de posicionamento real e imaginário relativos ao seu número de pixel. 

Feito isto, cada conjunto de dados foi submetido a uma 

transformada de Fourier, a fim de retirar suas frequências de construção e 

utilizando os principais componentes como dados de entrada no RNA, 

conforme figura 3. 

 
Fig. 3: Transformada de Fourier. 

Fonte: O autor (em Matlab). 

 

Neste trabalho, utilizou-se apenas os cinco principais descritores 

de contorno (baixa frequência), sendo referente ao plano real e imaginário (10 



descritores totais), cuja reconstrução já se aproximaria de um contorno de 

atributos próximos ao original, conforme observa-se na figura 4, demonstrando 

um comparativo entre a reconstrução de 5 descritores e com 50 descritores. 

 

Fig. 4: Reconstrução de cinco descritores (acima) / 50 descritores (abaixo). 
Fonte: O autor (em Matlab/Python). 

 

Outro fator importante é a orientação real de espaço para 

conjugação com o manipulador. Para isto, utilizou-se uma referência de papel 

com tamanho padrão, ou seja, uma calibração de câmera que era imposta ao 

iniciar o sistema. Esta referência possui um distanciamento ao manipulador, 

pré-estabelecido, de forma que o sistema conseguisse transformar um plano de 

orientação de objeto (câmera) em um plano deslocado para manipulação real 

(esteira). 

5.2 Rede Neural Artificial (RNA) 

Através da biblioteca de aprendizado de máquina de código 

aberto Scikit-learn, atribuiu-se todos os valores obtidos à rede neural MLP 

(Multilayer perceptron), sendo a maioria destes dados configurados como 



valores normalizados (0 a 1) para melhor paridade no armazenamento de 

dados. 

Optou-se por rede de múltiplas camadas, por representar de 

forma mais próxima possível do resultado desejado. Além disto, com o 

backpropagation, a rede se torna mais eficiente e permite um aprendizado de 

rede profunda (deep learning). 

 
Fig. 5: Multilayer Perceptron. 

Fonte: http://pubs.sciepub.com/ajmm/3/3/1/figure/4 

 

Em termos de aprendizado, todos os dados que foram impostos 

no processo de treinamento, foram oriundos de um banco de dados que o 

próprio sistema armazena ao fim de cada atribuição, ou seja, no próprio 

supervisório criado, tem a opção de guardar os valores de um determinado 

objeto que esteja no campo de visão, atribuindo a ele valor 0 ou 1 como 

resposta esperada. 

5.3 Manipulação 

Foi realizada uma abordagem diferente da proposta por 

Freudenstein na resolução de mecanismos. Dividindo-se o plano de 

movimentação do manipulador em planos XY e XZ, trabalhando XY pelo 

Teorema de Pitágoras, visto que este plano se refere apenas à rotação do 

manipulador em uma vista superior, e XZ por soma vetorial com notação polar 

em números complexos. Posteriormente, sua identidade em Euler para ser 

possível o rearranjo das variáveis, e a mesma anulação de alguns pontos. 

Após realizar as análises, chegasse a uma única incógnita, cuja 

variável depende do ponto de manipulação, onde se fez necessário um cálculo 



computacional para testes e validação deste ângulo conforme limitação do 

próprio manipulador, conforme figura 6. 

 

 
Fig. 6: Mecanismo de quatro barras. 

Fonte: http://www.mecheng.iisc.ernet.in/~asitava/resonance10.pdf 

 

 Exemplificando, partindo de “           ” e obtendo 

“                               ”. 

Com a validação deste método, obteve-se a orientação do 

manipulador conforme o posicionamento de objetos na câmera, exemplo visto 

na figura 7. 

 
Fig. 7: Angulação (Possibilidades). 

Fonte: O autor (em Python). 

 

Ainda observando a figura 7, as possibilidades são finitas 

conforme a tolerância utilizada. Posteriormente, cada possibilidade passou por 



validações de posicionamento e limitações de ângulos do manipulador. Após a 

validação angular, faz-se processamento do sistema. Todo esse processo, é 

feito em tempo real. 

Posteriormente, à valida-se o posicionamento, o manipulador 

passa a ser capaz de receber coordenadas de objetos para realizar a operação 

de separar um produto não conforme de um produto conforme. 

A movimentação do manipulador passa a depender, então, da 

resposta da RNA, ou seja, da análise dos descritores e sua resposta de 

conformidade. Caso a resposta da RNA seja negativa, o manipulador fica 

responsável, então, por descartar o objeto em local diferente dos demais. 

6. RESULTADOS 

Para validação de contorno, foram recortadas algumas formas em 

papel branco e inseridas na esteira de processo, em seguida, os objetos 1 e 2 

foram atribuídos como conformes, e os objetos 3 e 4 como não conformes, de 

acordo com a figura 8 e tabela 1. 

 
Fig. 8: Teste de formas geométricas (descrições / imagem processada). 

Fonte: O autor (em Python). 
 

Bias In1 In2 In3 In4 In5 In6 In7 In8 In9 In10 In11 In12 In13 In14 Target 

-1,000 0,769 0,773 0,780 0,000 0,121 0,102 0,375 0,212 -0,423 -0,306 -0,389 -0,047 0,333 0,254 1,000 

-1,000 0,820 0,822 0,829 0,000 0,127 0,102 0,371 -0,241 -0,384 -0,189 -0,382 -0,343 0,369 -0,204 1,000 

-1,000 0,684 0,684 0,691 3,000 0,101 0,097 0,307 -0,412 -0,035 -0,058 -0,454 -0,437 -0,461 -0,389 -1,000 

-1,000 0,478 0,477 0,483 3,000 0,160 0,075 0,335 -0,329 -0,494 0,342 -0,413 0,418 -0,267 -0,407 -1,000 

Tabela 1: Dados armazenados de objetos. 
Fonte: O autor. 

 

Na figura 9, é mostrado o RNA em funcionamento em tempo real, 

cuja visualização se baseia em quadro verde (conforme) e quadro vermelho 

(não conforme) com sua devida taxa de confiabilidade. 



 
Fig. 9: Resposta do RNA em contorno. 

Fonte: O autor. 
 

Assim, valida-se a identificação por contornos e por textura. Para 

isto, foi inserido qualquer produto perecível que possa variar a qualidade (neste 

caso, batatas), em seguida foi realizado o armazenamento de dados e posterior 

aprendizado supervisionado (conforme feito anteriormente). Os resultados 

podem ser vistos na figura 10. 

 
Fig. 10: Resposta de RNA geral. 

Fonte: O autor. 
 

Assim, validou-se os métodos referentes à visão computacional e 

redes neurais artificiais aplicados neste trabalho. 

Para validação da movimentação do manipulador, foram 

induzidas diversas coordenadas à função criada, sendo que, em todas elas, 

foram obtidos posicionamentos válidos, com um erro variável de 0 a 3mm 

referente ao posicionamento. Como se trata de uma função não otimizada, é 

aceitável esta taxa de erro, não influenciando nos resultados, conforme figura 

11. 



 
Fig. 11: Resposta do sistema para cinemática inversa. 

Fonte: O autor (em Python). 
 

Nas figuras 12 e 13, podem-se ver imagens do protótipo físico 

(haste com captação de imagem e luz própria, esteira transportadora e 

manipulador de objeto), além do referente supervisório criado para melhor 

gerenciamento do processo. 

 
Fig. 12: Montagem física (Esteira de produtos / Manipulador). 

Fonte: O autor. 



 
Fig. 13: Supervisório criado (Manipulador, RNA, Visão). 

Fonte: O autor (em Python). 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A caracterização de objetos através da resposta de RNA, 

alimentados pelos descritores de contorno, textura e atributos, se mostrou-se 

eficaz. Os objetos que foram submetidos ao processo de aprendizagem, 

caracterizados como conformes e não conformes, foram reconhecimentos, 

identificados e agregados ao sistema manipulador robótico.  

Assim, criou-se, através de técnicas de visão computacional e 

redes neurais, um manipulador robótico seletivo com capacidade de 

aprendizado, com aplicabilidade em processos de controle de qualidade e 

manuseio de produtos com especificações e características pré-definidas.  

Pretende-se, em trabalhos futuros, implementar outras técnicas 

de visão computacional e incorporar tecnologia IoT, integrando-o aos sistemas 

embarcados.   
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