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1. RESUMO 

Com o avanço da automatização dos processos produtivos, o uso da visão 

computacional tem sido uma ferramenta bastante utilizada e vem contribuindo 

diretamente em diversas etapas nos processos industriais, inspecionando e 

garantido a qualidade da produção, porém são sistemas de custos elevados e a 

utilização desses recursos ainda é restrita para poucos usuários. O presente estudo 

apresenta um protótipo de um sistema de inspeção de produtos, construído a partir 

de sua estrutura física, o projeto conta com uma esteira de transporte de 

embalagens, responsável por simular uma linha de produção industrial, com uma 

câmera instalada paralelamente a essa, que possui a função de capturar imagens 

dos produtos transportados, um atuador pneumático, responsável por remover os 

itens com defeitos de fabricação e também foi desenvolvido um software de controle, 

capaz de controlar os dispositivos de hardware e fazer a análise e o processamento 

das imagens capturadas. O sistema de baixo custo desenvolvido assegura ao 

usuário uma completa inspeção dos produtos e contribui com a garantia do controle 

de qualidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A legislação brasileira exige que produtos industrializados, que possuem 

prazo de vencimento, registrem em suas etiquetas, rótulos, embalagens etc. 

informações a respeito da fabricação do produto, como: data de fabricação, data de 

validade, horário de fabricação, lote etc. A verificação da presença ou não desses 

códigos impressos, na maioria das empresas, é realizada por um funcionário, que fica 

responsável por inspecionar os produtos. Fatores como: cansaço, esforços repetitivos 

e até periculosidade, tornam imprecisas as inspeções feitas por um ser humano, 

dessa maneira o defeito pode passar despercebido e o produto avançar o processo 

de fabricação. A figura 1 mostra um exemplo de embalagem com erro de impressão. 

 
Figura 01 – Embalagem com falha de impressão dos dados.  

Fonte: Os autores 
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 Segundo Fransoo e Rutten (1993) em uma indústria de processo contínuo, 

falhas durante as etapas de fabricação causam grandes impactos na produção, 

prejudicam os índices de produtividade e geram custos extras para o processo.  

Buscando o aperfeiçoamento dos processos produtivos, a aplicação de 

visão computacional e processamento de imagens têm sido utilizadas na 

automatização de sistemas industriais, com o objetivo de auxiliar e até mesmo 

substituir a visão humana em alguns casos. 

 Segundo Stivanello (2004) as vantagens de sistemas inspeção 

computadorizada se evidenciam mais ainda quando há necessidade de 

monitoramento em alta velocidade e precisão, com isso a utilização desses sistemas 

proporciona uma melhora nos processos produtivos, garantem a qualidade do produto 

e evitam o desperdício nos processos, entretanto o alto custo dessa tecnologia, 

impede a expansão desse mercado em solo nacional. 

Visando isso, este trabalho propõe-se a desenvolver um protótipo de um 

sistema de baixo custo que realiza a inspeção automática dos produtos em uma linha 

de produção. O protótipo simula uma esteira de transporte de embalagens, contém 

uma câmera que captura a imagem em determinada etapa do processo e um atuador 

pneumático que remove a embalagem da esteira caso seja detectado a falha de 

impressão. Foram utilizadas técnicas de processamento de imagens e desenvolvido 

um software de controle para receber e enviar informações aos dispositivos de 

hardware. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é projetar e desenvolver um protótipo de 

inspeção de produtos de baixo custo, que realize a aquisição e o processamento de 

imagens, identifique erros de impressão e remova embalagens com defeito da esteira. 

Os objetivos específicos são: 

a) desenvolver uma esteira transportadora de embalagens; 

b) criar um sistema de controle, que receba informações da câmera, sinais 

dos sensores, comande os dispositivos externos e seja capaz de analisar e processar 

as imagens dos produtos; 

c) detectar erros de impressão nas embalagens e remover o produto da 

esteira.  
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4. METODOLOGIA 

A princípio, fez-se um levantamento bibliográfico sobre os sistemas 

embarcados, métodos de processamento de imagens e visão computacional. Após 

adquirido os fundamentos teóricos necessários para o desenvolvimento do projeto, foi 

feito o levantamento dos materiais que seriam utilizados no sistema.  

A segunda etapa foi o desenvolvimento do protótipo, iniciado com a 

construção da esteira de transporte e seus acessórios, em sequência foi elaborado o 

fluxograma de controle para a criação do software de controle. 

Com a parte estrutural pronta, foi possível realizar a captura da imagem na 

própria esteira de alimentação, dando assim início ao desenvolvimento do software 

para o processamento e análise das imagens. 

Por fim, foram realizados testes de funcionamentos, analisados os 

resultados e definidos os parâmetros de controle. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O desenvolvido do protótipo foi iniciado com a construção de uma esteira 

de transporte de embalagens e todos os seus componentes, desenvolvida para 

simular uma linha de produção industrial, a segunda etapa foi a construção do 

hardware, onde foram acoplados os sensores, componentes eletrônicos, câmera, 

trava eletromagnética e o motor de corrente contínua, a última etapa foi o 

desenvolvimento do software de controle. 

O protótipo divide-se em cinco unidades fundamentais: Unidade de 

Controle, Unidade de Alimentação, Unidade de captura da imagem, Unidade de 

remoção e Unidade de agrupamento. A figura 2 mostra a visão frontal do protótipo. 

 
Figura 02 – Visão frontal do protótipo.  

Fonte: Os autores 
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5.1 Unidade de Controle 

Para auxiliar na construção da unidade de controle, foi elaborado um 

fluxograma de funcionamento, representado na figura 3. De acordo com o fluxograma 

foi desenvolvido toda a unidade de controle, composta por botões, sinalizadores, 

sensores, hardware e software de controle, também foram elaborados os diagramas 

elétricos. 

 

 
Figura 03 – Fluxograma de controle.  

Fonte: Os autores 

 

5.1.1 Botões e Sinalizadores 

a) Botão ON/OFF (Chave gangorra): É responsável por iniciar o ciclo; 

b) Botão Emergência: Parada emergência, responsável por interromper o 

funcionamento em qualquer momento; 

c) Botão Reset (pushbutton): Responsável por retirar alarme do sistema; 

d) Lâmpada de status Verde: Indica que o ciclo está em funcionamento 

(execução); 

e) Lâmpada de status Vermelha: Indica quando o botão de emergência 

estiver acionado, alarme no sistema ou ciclo em espera. 

 

 
Figura 04 – Localização dos botões e sinalizadores no protótipo. a) Botão ON/OFF; b) 

Botão de Emergência; c) Botão Reset; d) Sinalizador Verde; e) Sinalizador Vermelho.  

Fonte: Os autores 
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5.1.2 Sensores 

 Os três sensores (E18-D80NK) são responsáveis por identificar a 

embalagem em diferentes etapas do funcionamento (figura 5). 

 

 

Figura 05 – Localização dos sensores: a) Sensor Identificação-1; b) Sensor de 

Identificação-2; c) Sensor de lotação. 

Fonte: Os autores 

 

a) Sensor de identificação 1: Localizado na unidade de captura da imagem, 

é responsável por identificar a embalagem e informar o software o momento de 

capturar a imagem para o processamento. 

b) Sensor de identificação 2: Caso seja identificado falha na impressão, 

este sensor identifica a posição correta do produto para ser removido da esteira, foi 

instalado na unidade de remoção, para garantir a retirada da embalagem correta. 

c) Sensor de lotação: Localizado na unidade de agrupamento, este sensor 

identifica a lotação máxima de embalagens que foram retiradas da esteira por estarem 

com defeitos. 

 

5.1.3 Microcomputador (Raspberry Pi 3) 

Como hardware de controle foi o utilizado o Raspberry Pi 3, ele é 

responsável por receber informações de sensores e da câmera e enviar sinais a outros 

componentes do protótipo, através de suas entradas e saídas digitais, a figura 6 

demonstra essas ligações. 
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Figura 06 – Esquemático do hardware.  

Fonte: Os autores 

 

5.1.4 Software de controle 

Para a construção do software foi utilizado a linguagem de programação 

Python e utilizado a biblioteca OpenCV para o processamento e operação das 

imagens. O software tem a função de controlar os dispositivos e realizar a detecção 

de erros no produto. A descrição detalhada das atividades do software é dada na 

figura 7. 

 

 

Figura 07 – Tabela de funcionamento do software.  

Fonte: Os autores 

 

5.1.4 Diagramas elétricos 

A figura 8 apresenta o circuito de botões e sinalizadores. Na GPIO4 (pino 

7) foram ligados dois botões em série e na GPIO18 (pino 12) foi ligado um botão, 

paralelo a essas duas portas estão dois resistores ligados no ground, que possuem a 

função de garantir o nível lógico baixo nas entradas. 
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Os sinalizadores foram conectados nas portas 27 (pino 13) e 22 (pino 15) 

e são acionados e desacionados por intermédio de um transistor. 

 

Figura 08 – Esquemático dos botões e sinalizadores.  

Fonte: Os autores 

O circuito de sensores é apresentado na figura 9, no qual cada sensor é 

ligado a uma entrada do Raspberry. 

 

Figura 9 – Esquemático dos circuitos dos sensores.  

Fonte: Os autores 

Os demais dispositivos do protótipo são acionados por intermédio de um 

transistor e um relê ligado nas saídas do Raspberry, a figura 10 demonstra essas 

ligações.  

 

Figura 10 – Esquemático dos circuitos dos dispositivos conectados nas saídas do Raspberry.  

Fonte: Os autores 
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5.2 Unidade de alimentação 

A unidade de alimentação é responsável por realizar o transporte da 

embalagem, simulando uma esteira de uma linha de produção. Essa unidade é 

composta por uma estrutura feita com madeira, com guias laterais, de modo a garantir 

o alinhamento das embalagens. A esteira vem no centro da estrutura, movimentada 

por um motor de corrente contínua com a alimentação de 12 V. 

 

5.3 Unidade de captura da imagem 

 A função dessa unidade é capturar a imagem do produto. O sensor de 

identificação-1 detecta a presença do objeto e então, por meio de uma trava 

eletromagnética, um bloqueador (stopper) atua de modo a parar o produto na esteira 

para a obtenção da imagem. A imagem é captada por uma câmera do tipo Webcam 

Logitech C270. A figura 11 mostra a visão superior da unidade de captura. 

 

Figura 11 – Descrição da unidade de captura da imagem: a) Sensor; b) Câmera;  c) Stopper. 

Fonte: Os autores 

 

5.4 Unidade de remoção de embalagem 

A unidade de remoção é responsável por retirar as embalagens com defeito 

da esteira. Essa unidade possui um sensor de identificação e  um atuador pneumático 

responsável por retirar a embalagem da esteira; 

 

5.5 Unidade de agrupamento 

Todas embalagens que são retiradas da esteira são redirecionadas para 

esta unidade, que tem por finalidade fazer o agrupamento dos produtos com defeito. 

Essa unidade é composta por: 



9 

 

a) Estrutura: feita de madeira, instalada ao lado da esteira de alimentação, 

responsável por agrupar as embalagens; 

b) Sensor lotação: responsável por identificar a lotação máxima de 

embalagens presentes na unidade.  

c) Guias de embalagens. 

 

6 RESULTADOS 

Após realizado toda a montagem, foram realizados diversos testes, os 

guias de embalagem e o padrão de reconhecimento do software foram ajustados de 

acordo com o padrão de uma caixa de leite de um litro. 

Com os sensores fixados, efetuou-se testes para definição do tempo de 

resposta do sistema, como: tempo de atuação do bloqueador de embalagens 

(stopper), tempo para captura da imagem e tempo de atuação do removedor de 

produtos (atuador pneumático). 

A primeira câmera utilizada no protótipo foi o módulo de câmera para 

Raspberry Pi 3, porém a imagem captada encontrava-se distorcida, com ruídos e 

pouco foco, ficando inapropriada para realizar treinamentos, portanto foi necessário 

trocá-la. Nos testes seguintes foi utilizado a webcam Logitech C270, que se mostrou 

eficiente para o caso, a figura 12 mostra a comparação das imagens capturadas pelas 

câmeras. 

 

Figura 12 – Imagens capturadas durantes os testes. Webcam Logitech C270(esq.), Módulo de câmera 

para Raspberry Pi(dir.). 

Fonte: Os autores 

 

Após o ajuste das imagens, o removedor de embalagens foi testado, a 

pressão de atuação do pistão foi ajustada e foram estabelecidos todos os parâmetros 

necessários para dispensar a embalagem no momento certo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi apresentado um protótipo de inspeção automática de 

produtos, que com base nos resultados obtidos durante os testes, se demonstrou 

muito eficaz para se aplicar em uma linha de produção industrial, proporcionando ao 

usuário mais segurança nos processos produtivos e garantindo um maior controle de 

qualidade.  

Os resultados também revelam uma desvantagem do protótipo em relação 

a velocidade do sistema, devido ao fato da embalagem parar na esteira para a captura 

da imagem, dependendo do volume da produção essa ação não seria possível. 

Dentre as principais vantagens do protótipo desenvolvido destacam-se a 

versatilidade de aplicações, o baixo custo dos componentes e a facilidade para 

adaptação a outros padrões de embalagem.   

 

8 FONTES CONSULTADAS 

 

BORGES, FLÁVIO H.; DALCOL, PAULO RT. Indústrias de Processo: comparações e 

caracterizações. Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, v. 22, 

2002. 

 

FRANSOO, J. C.; RUTTEN, W. G. M. M., 1994, A Typology of Production Control 

Situatinos in Process Industries, International Journal of Operations & Production 

Management, v. 14, n. 12, p. 47-57. 

 

RUDEK, Marcelo; COELHO, Leandro dos Santos; CANCIGLIERI JR, O. Visão 

Computacional Aplicada a Sistemas Produtivos: Fundamentos e Estudo de Caso. XXI 

Encontro Nacional de Engenharia de Produção-2001, Salvador, 2001. 

 

STIVANELLO, Maurício Edgar. Inspeção industrial através de visão 

computacional. Monografia (Monografia) —Centro de Ciências Exatas e Naturais, 

Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, p. 33, 2004. 


