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Visão Computacional na 
Indústria 4.0

Visão Computacional 
no Mercado
É difícil superar a precisão, velocidade e repetibilidade deste tipo de sistema 
quando aplicado em funções quantitativas.

O mercado em geral está atento a esta tecnologia. 

No segmento industrial, também existe grande reconhecimento da 
importância da tecnologia para as operações fabris. Não à toa o mercado de 
Machine Vision — sistemas de visão de máquinas, ou seja, aplicação de 
sistemas de visão para ambientes de manufatura — está previsto para 
alcançar USD14.18bi em 2028. 

Uma pesquisa feita pela Insight mostra que 95% dos 
respondentes acreditam que sistemas de Visão Computacional têm 
potencial para aumentar receitas e/ou reduzir custos e tempos em 
processos e 81% deles está em processo de investigação ou 
implementação da tecnologia.  

Você provavelmente já ouviu falar em Visão Computacional, mesmo que 
ainda não conheça o termo. A Visão Computacional consiste nas técnicas de 
Inteligência Artificial focadas em reproduzir a habilidade humana de enxergar 
— ou seja, de ver, compreender o que está sendo visto e tomar decisões a 
partir desse entendimento. 

Por exemplo, veículos autônomos que percorrem ruas e estradas sem o 
controle constante do motorista usam esse sistema. São tecnologias 
avançadas, como sensores, câmeras e softwares complexos. 

À primeira vista, parece que tudo isso é absolutamente inacessível, mas, na 
verdade, os custos dessa solução nunca estiveram tão baixos. Mais à frente 
neste e-book, você vai entender tudo isso. 

Atualmente, essa tecnologia também está inserida em aplicações que você 
encontra no dia a dia: desde reconhecimento facial (como soluções de 
biometria usadas em celulares, empresas e fábricas), controles de trânsito e 
identificação de placas de carros a casos de uso médico para análises iniciais 
de exames de imagem e identificação de possíveis tumores. A Inteligência 
Artificial utilizada em todos esses mecanismos é a Visão Computacional. 

Neste e-book, você entenderá o que é essa tecnologia, 
como ela pode ajudar o seu negócio e saberá por que 
agora é o momento ideal para investir em um projeto de 
Visão Computacional. 

Boa leitura!
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As tecnologias digitais começaram a surgir por volta de 1970. Na 
realidade, em 1969, Willard Boyle e George E. Smith, trabalhando 
no AT&T Bell Labs, realizaram experimentos com deslocamento de 
cargas na superfície de semicondutores. Esses experimentos, mais 
tarde, renderam-lhes um prêmio Nobel pela invenção do conceito 
de CCD — Dispositivo de Carga Acoplada (Charge-Coupled 
Device). 

Em 1971, um físico inglês Michael Tompsett, ex-pesquisador da 
English Electric Valve Company (atual e2V), enquanto trabalhava no 
Bell Labs, mostrou como o CCD poderia ser usado como um 
dispositivo de captura de imagem. No entanto, foi Bryce 
Bayer, trabalhando para a Kodak, que, três anos depois, 
mostrou como era possível captar imagens coloridas a 
partir de uma matriz CCD, dando início à tecnologia de 
imagens coloridas digitais.  

Durante muitos anos, a tecnologia CCD foi utilizada como 
sensor de câmeras digitais. Porém, existe outra tecnologia para 
sensores de imagens, a CMOS — Semicondutor de Metal-Óxido de 
Simetria Complementar (Complementary 
Metal–Oxide–Semiconductor). Existem trabalhos com esta 
tecnologia para captação de imagens desde 1967, mas, devido em 
parte à variabilidade do processo de fabricação do CMOS, a 
tecnologia não foi utilizada até meados dos anos 2000.  

Apesar disso, a evolução nos processos de fabricação permitiu 
com que este problema fosse gradualmente solucionado. 
Hoje, muitos fabricantes de sensores de imagem de pixel 
ativo elogiam amplamente o desempenho de tais 
dispositivos como comparável e até superior ao dos 
CCDs. Atualmente, a CMOS é a tecnologia mais utilizada 
em sensores para imagens digitais.

Um dos primeiros registros de sistemas de lentes óticas que temos 
indício é do Egito, datado por volta de 700 a.C. Um pouco mais 
tarde, no século 5 a.C., surgiram os primeiros registros de 
câmeras de furo. Porém, apenas por volta de 1.800 Thomas 
Wedgwood conseguiu capturar imagens utilizando papéis 
com nitrato de prata. Este feito foi considerado o embrião 
das tecnologias para fotografias em papel. 

Algumas tecnologias evoluíram muito no último século, 
principalmente a eletrônica analógica e digital, possibilitando a 
criação de câmeras de vídeo. As primeiras câmeras eletrônicas 
foram desenvolvidas utilizando a tecnologia CRT — tubos de raios 
catódicos. Ela é a mesma tecnologia usada em televisões e 
monitores muito presentes em nosso cotidiano até meados dos 
anos 2000.  

A utilização de tubos CRT para captação de imagens, porém, teve 
início por volta de 1926, quando Alan Archibald 
Campbell-Swinton tentou capturar uma imagem de tal tubo 
projetando a imagem em uma placa de metal, revestida de 
selênio digitalizada pelo feixe CRT. 

Esses experimentos foram comercializados por Philo Taylor 
Farnsworth, que, em 1927, demonstrou uma versão funcional 
de um tubo de câmera de vídeo conhecido como “dissecador de 
imagens”. Esta tecnologia possibilitou o surgimento de câmeras de 
vídeo para o início da Era da Televisão.  

Você já notou que desde o início da humanidade sentimos 
necessidade de representar o que vemos? 

Câmeras Digitais:
uma breve história 

APROFUNDE-SE!
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Corresponde ao número de pixels 
que o sensor consegue captar. 
Câmeras atuais conseguem captar 
fotos com até 100 mega pixels na 
imagem, ou seja, 100 milhões de 
pontos distribuídos na área da 
imagem.

Resolução

Sensibilidade ISO

A fim de manter o padrão utilizado 
nos filmes, os fabricantes de 
câmeras digitais programam os 
softwares para realizar ajuste de 
sensibilidade da mesma forma que 
era feito com os filmes analógicos, 
através do número ISO.  

Quanto maior o ISO, maior a 
sensibilidade do sensor a luz. Dessa 
forma, um ISO permite que imagens 
com pouca luz sejam capturadas. 
Porém, a alta sensibilidade pode 
introduzir ruídos nas imagens, que 
podem interferir no processamento.

Para fazer a captura de fotos, as 
câmeras utilizam um mecanismo 
que abre e fecha em uma 
velocidade controlada, permitindo 
com que o sensor fique mais ou 
menos tempo exposto aos raios de 
luz. Para capturar vídeos, o 
mecanismo fica sempre aberto (ou 
não existe, como é o caso de 
câmeras de vídeo). Este controle é 
realizado por software. Juntamente 
com a taxa de quadros do vídeo, ele 
influencia na qualidade e fluidez da 
captura.

Velocidade de captura
(shutter speed) 

Junto com a distância focal da 
lente, o tamanho do sensor 
determina o campo de visão (FOV – 
Field of View).

Tamanho do
sensor:

Como mencionado anteriormente, 
os sensores de câmeras digitais 
atuais utilizam a tecnologia CMOS 
para captação de imagens. Esta 
tecnologia consiste, basicamente, 
em pequenos fotodiodos que 
recebem a luz e três transistores 
que realizam funções de ativar ou 

desativar os pixels, convertendo a 
informação de luz em elétrons. 
Desta forma, os circuitos 
conseguem identificar os níveis de 
tensão e representar digitalmente a 
imagem que está sendo capturada 
pelos sensores. 

Existem diversas características técnicas dos sensores de imagens. As 
principais são: 

Sensor

Câmeras Digitais:
como funcionam? 
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Lente

Apesar de já existirem tecnologias para sensores que não precisam de lentes, a 
maioria dos sensores de câmeras digitais precisa de uma lente para regulação 
do foco e correção de imagem. Sem a lente, a imagem captada pelo sensor 
seria basicamente um borrão e, por isso, não teria uso prático.  

Existem diversos tipos de lentes para sistemas de Visão Computacional, com 
variação de características. As principais são:

A distância focal, popularmente 
conhecida como zoom, é definida 
como a distância entre o centro 
óptico e o sensor de imagem. O 
centro óptico é o ponto de encontro 
dos raios de luz externos ao 
entrarem na lente.  

Distâncias focais menores 
fornecem um campo de visão maior, 
porém menor ampliação da imagem. 
Distâncias focais maiores diminuem 
o campo de visão, porém ampliam 
as imagens.  

A informação da distância focal 
geralmente fica nas lentes das 
câmeras digitais. Algumas lentes 
possuem a distância focal ajustável 
para que o usuário consiga regular a 
ampliação (zoom) da imagem.

Número que indica relação entre 
abertura da lente e distância focal. É 
representado por um número 
múltiplo de √2 — como f1.4, f2.8, f4, 
f5.6, f8. Cada incremento 
corresponde a um fator de 2 no 
aumento da intensidade luminosa 
que entra no sensor. Quando menor 
o número f, maior é a abertura e, 
portanto, mais luz entra no sensor.

Agora que já sabemos como as 
imagens são capturadas, vamos 
entender como elas são 
processadas de forma inteligente. 

Distância focal Abertura de lente
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Inteligência Artificial: 
uma breve história

A Inteligência Artificial (IA) aplicada à visão é um tema 
relativamente novo. No final da década de 1950, cientistas 
realizaram estudos com estímulos neurais em gatos quando 
mostravam várias imagens, tentando identificar padrões nas 
respostas do cérebro ao entrar em contato com formas 
geométricas conhecidas aos felinos. Já na década de 1960, 
estudos marcaram o início da era de IA como um campo de 
estudo acadêmico.  

Um dos principais estudos que teve consequência prática no 
campo da Visão Computacional foi a tecnologia OCR — Optical 
Charactere Recognition (Reconhecimento Ótico de Caracteres). 
Esta tecnologia, desenvolvida em 1974, possibilitou o 
reconhecimento de caracteres de texto em imagens digitais.  

Pouco tempo depois, a tecnologia foi aprimorada para reconhecimento de 
textos escritos à mão, ICR — Intelligent Character Recognition 
(Reconhecimento Inteligente de Caracteres). Ambas as tecnologias 
começaram a ser aplicadas em processamento de documentos fiscais e 
financeiros, reconhecimento de placas em veículos e outras aplicações 
similares. 

Apesar de alguns avanços terem ocorrido na década de 1980 com o 
reconhecimento de formas básicas por meio de algoritmos inteligentes, as 
aplicações mais complexas ganharam praticidade apenas nos anos 2000.

Algumas aplicações de reconhecimento facial foram 
executadas com sucesso. Neste período, foram 
definidos padrões para anotações de dados, 
facilitando a organização de datasets para estudos. 
Nos anos de 2009 e 2010, indústrias e universidades 

se uniram para a criação do projeto ImageNet, que 
consiste em um grande dataset de imagens para 

estudo de algoritmos inteligentes.  

Em 2012, o desafio ImageNet Challange foi instituído 
com o objetivo de aprimorar os algoritmos de redes 
neurais para detecção de objetos. A evolução da 

assertividade dos algoritmos foi enorme. 
Atualmente, algoritmos de aprendizado profundo 

(Deep Learning) conseguem identificar objetos 
com precisão maior que a dos humanos. 

APROFUNDE-SE!
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Existem, inclusive, diferentes abordagens para o desenvolvimento de 
algoritmos para sistemas de Visão Computacional. É possível separar 
estas abordagens em 2 grupos: 

Error in ImageNet Challenge

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

28%

26%

AlexNet, 8 layers

ZF, 8 layers

VGG, 19 layers

16%

12%

7.3%
6.7%

3.6% 3.0%
2.25%

deep

Human Error

100% accuracy and reliablility
not realistic

shallow

Traditional
computer vision

Deep Learning
computer vision

GoogLeNet, 22 layers

ResNet, 152 layers

(Ensemble)

SENet

Uma imagem digital é formada por pixels que contém informações sobre 
cores básicas combinadas que formam a cor daquele ponto. Uma imagem 
de resolução de 12 mega pixels, por exemplo, possui 12 milhões de pontos.  

A maneira mais comum de representar as cores de cada pixel é em níveis de 
tríades RGB – Red Green Blue. Ou seja, cada ponto tem uma quantidade das 
cores vermelha, verde e azul, que, combinadas, geram a cor deste pixel. 

Na abordagem de processamento digital de imagens, os algoritmos varrem 
cada pixel da imagem, identificam as informações de cor de cada ponto e 
realizam um cálculo matemático neste ponto e nos pontos da região de 
interesse. A partir disso, os algoritmos podem ser desenvolvidos para 
identificar ou alterar cores, facilitando a identificação de um objeto na 
imagem.  

Assim, existem algoritmos mais simples para fazer o negativo das cores, 
para aumentar ou diminuir a saturação de cores, realçar determinada cor, 
realçar ou esmaecer bordas. Ao mesmo tempo, temos algoritmos 
complexos para filtragem em domínio da frequência, filtros não-lineares e 
conjuntos para remoção de ruídos.  

O processamento digital de imagens é uma abordagem que processa 
apenas a imagem de interesse. Ao invés de criar modelos matemáticos de 
características comuns entre muitas imagens, como é feito nos algoritmos 
de aprendizagem profunda, ele processa apenas a região de interesse de 
uma imagem de acordo com os parâmetros pré-configurados dos filtros. 
Para cada objetivo no processamento, como a detecção de objetos na 
imagem, por exemplo, existirá uma configuração de filtro específica.

Processamento Digital
de Imagens 

Algoritmos de
Deep Learning

Processamento
Digital de
Imagens
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Os algoritmos de Deep Learning (Aprendizado Profundo) utilizam 
técnicas de redes neurais para processar várias imagens e criar um 
modelo matemático. Os algoritmos mais modernos são baseados 
em Redes Neurais Convolucionais (CNNs — Convolutional Neural 
Networks). Eles fornecem grande melhoria de performance quando 
comparados aos métodos de redes neurais tradicionais. 

As CNNs são redes neurais com arquitetura de múltiplas camadas. 
De forma muito resumida, CNN é uma forma de algoritmo de 
aprendizagem profunda que transforma as imagens de entrada em 
valores matriciais representando as cores. Ela processa esses 
dados com a ajuda de camadas sucessivas de filtros pré-definidos, 
utilizando os resultados como entrada para as próximas camadas de 
cálculos. Estes cálculos criam um modelo matemático (fase 
chamada de treinamento). 

Uma vez que o modelo é criado, é necessário analisar uma imagem 
com ele. Este processo é chamado de inferência. Os algoritmos das 
CNNs compararam a imagem ao modelo e, como saída, indicam qual 
é o grau de assertividade daquela imagem comparada ao modelo. 

É importante diferenciar o tempo de processamento/cálculo do 
modelo do tempo da análise (inferência). O processamento do 
modelo pode exigir muitas imagens e vídeos. Além disso, 
normalmente requer um grande poder computacional. Por isso, ele 
utiliza computadores com CPUs de alta performance e GPUs, 
podendo ser local ou na nuvem.

Com a sequência de filtros e as regiões de interesse corretas, é possível 
construir aplicações industriais robustas para identificar características de 
interesse, como dimensões, furos, riscos, distâncias, cores, presença ou 
ausência de objetos, entre outras.  

Uma aplicação comum de processamento de imagem digital na indústria é a 
identificação de características ou componentes em inspeções visuais, 
como a presença ou ausência de componentes em placas de circuitos 
eletrônicos.  

No exemplo abaixo, são usados filtros de limiares de cores, em que os tons 
de azul são classificados como branco e tons de verde como preto. Após o 
processamento, é possível fazer contagem de pixels brancos e pretos e 
determinar se o componente está presente ou ausente. 

Além de tudo isso, o processamento digital tem a 
característica de rodar com mais facilidade na maioria 
dos processadores de PCs industriais. Assim, ele 
dispensa o uso de GPUs — processadores 
especializados em cálculos gráficos — para 
modelagens complexas, por não necessitar de muitas imagens para 
tratamento de modelos.  

Por outro lado, a desvantagem é que o processamento digital necessita de 
configuração específica para cada característica procurada nas imagens, 
sendo menos flexível e exigindo mais configuração por parte do usuário. 

Imagem à esquerda mostra 
a foto original. À direita, a 
imagem após aplicação de 
filtros, evidenciando a 
presença do componente. 

Algoritmos
de Deep
Learning

8



A análise, ou inferência, por sua vez, é a comparação da imagem atual com o 
modelo para que seja realizada uma classificação. A análise geralmente exige 
menor poder computacional, podendo ser realizada de forma embarcada ou em 
um computador local para grande parte das aplicações. 

Na indústria, existem diversas aplicações práticas que podem utilizar esta 
abordagem. Um exemplo é a detecção do uso de EPIs por parte dos 
colaboradores. É possível treinar os algoritmos com várias imagens de capacete, 
por exemplo, de várias cores e em vários ângulos diferentes, para criar o modelo 
matemático que representa o objeto.  

Assim, uma câmera pode ser utilizada para filmar o ambiente de trabalho em 
tempo real e processar as imagens dos vídeos, realizando a inferência sobre as 
imagens de acordo com os modelos e examinando qual é o nível de assertividade 
da imagem para o modelo capacete.
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Um dos principais fatores para 
escolha correta das câmeras, lentes e 
local de instalação são os detalhes 
necessários para análise. No caso de 
inspeção de peças, por exemplo, a 
imagem analisada deve ser detalhada 
o suficiente para que sejam 
evidenciados os possíveis defeitos 
de forma clara. Por isso, a câmera 
deve adquirir a imagem da peça 
completa e ser capaz de gerar 
imagem com nível de detalhe 
suficiente para análise correta.

Para tanto, é necessário selecionar o sensor com tamanho adequado e 
lentes com distância focal e abertura suficientes. Em ambientes industriais, 
a instalação de equipamentos deve ser feita mantendo em mente as 
necessidades de manutenção, movimentação de cargas, temperatura, 
umidade, intempéries, entre outros fatores. 

Por isso, caso seja necessária a instalação da câmera com maior distância 
até o alvo, as lentes devem ser selecionadas com distância focal e abertura 
ajustadas para correta ampliação da imagem, devendo ser tomado o 
cuidado com efeitos indesejados como desfoque dos arredores. 

Como já foi visto, os sistemas de Visão Computacional estão com maior 
nível de maturidade e sendo amplamente aplicados nos ambientes fabris 
com custos cada vez menores. Para cada aplicação, existem critérios de 
escolha que devem ser observados para a implementação de um sistema 
de visão que atenda tecnicamente ao caso de uso. Ao mesmo tempo, ele 
deve ter implementação simplificada, segura e com custos adequados.

Devem ser observados alguns critérios de escolha para este tipo
de sistema:

Detalhes e 
tamanho da

imagem

Critérios de escolha para sistema 
de visão para sua aplicação
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Ambientes industriais podem possuir 
diferentes níveis de iluminação para 
um mesmo ponto de interesse. Os 
sistemas de Visão Computacional 
na indústria devem possuir 
repetibilidade e confiabilidade. Por 
isso, em alguns casos, contar com a 
iluminação existente pode não ser 
uma opção.

Iluminação 
do alvo

Algumas aplicações, como inspeção de qualidade de itens, exigem 
iluminação externa padronizada, com intensidade e temperaturas de cor 
bem definidas. Aplicações mais exigentes podem, além da instalação de 
iluminação externa, necessitar que o sistema seja posicionado dentro de 
uma câmara escura para eliminar qualquer possibilidade de interferência de 
iluminação externa.

11

Em aplicações cujo alvo ou câmera 
está em movimento, deve ser 
observada também a velocidade de 
captura da imagem. Capturas em 
movimento quando a velocidade do 
sensor é insuficiente geram imagens 
borradas e de pouco uso prático.  

Em contrapartida, velocidades muito 
rápidas de captura podem gerar 
imagens com baixa luminosidade. Por 
isso, o ajuste da sensibilidade do 
sensor e da abertura da lente 
devem ser realizados em conjunto 
com a velocidade de captura para 
gerar imagens nítidas, bem 
iluminadas e com detalhes 
suficientes para análise.

Velocidade do 
alvo/câmera 



Algumas análises de vídeo devem ser 
realizadas em tempo real — como 
são os casos de rastreamento de 
itens e de detecção de uso de EPIs 
(Equipamentos de Proteção 
Individuais). Nestes casos, maior 
poder computacional é exigido e a 
comunicação entre a câmera e os 
computadores que processam as 
imagens deve ser rápida o suficiente 
para atender a essa necessidade. 

Para análises mais simples, existem hardwares embarcados em câmeras 
que podem ser utilizados para inferência de modelos. Outros casos podem 
ser processados em computadores locais, próximos às câmeras, realizando 
o processamento nas CPUs. Os casos mais complexos exigem tempo de 
resposta muito curto, como em análises de vídeos de alta resolução em 
tempo real, necessitam de processamento em GPUs locais. 

Diferente da velocidade de captura, a velocidade de análise de um sistema 
de Visão Computacional é o tempo entre a captura da imagem, o 
processamento da imagem e a saída do sistema com a indicação desejada. 
Análises que ocorrem inseridas nas linhas de produção devem ter velocidade 
suficiente para que não sejam criados gargalos operacionais.

Velocidade 
de análise
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Sensores
CMOS baratos

Os sensores CCD — Charge-Coupled Devices (Dispositivos de Carga 
Acoplada) — captam a luz de cenas e as transformam em imagens 
coloridas que são transferidas para o sistema de memória da câmera 
ou equipamento. Eles foram amplamente utilizados em sistemas de 
visão e, durante alguns anos, foram a tecnologia preferencial — 
devido a fatores como melhor sensibilidade e menor nível de ruído.  

Porém, com os avanços da tecnologia de fabricação dos sensores 
CMOS — Complementary Metal-Oxide Semiconductors 
(Semicondutor de Metal-Óxido de Simetria Complementar) — 
relacionados à redução na variabilidade no processo de fabricação, 
eles passaram a ser a tecnologia preferencial em aplicações gerais. 

Além do menor custo de fabricação, as versões mais atuais dos 
sensores CMOS possuem menor consumo de energia e maior 
disponibilidade nas cadeias de suprimentos, uma vez que diversos 
fabricantes migraram para esta tecnologia. 

Nos últimos 25 anos, temos observado um grande aumento do poder 
computacional com relação ao seu custo. Esta estimativa é de que, a 
cada 4 anos, o poder computacional que um dólar pode comprar 
aumenta em 10x.  

O avanço da microeletrônica, principalmente nas tecnologias de 
GPU — Graphical Processor Units (Unidades de Processamento 
Gráfico) — proporciona ao mercado de computação dispositivos 
cada vez mais potentes e eficientes, próprios para processamento 
de gráficos, imagens e vídeos.  

Processadores e GPUs
mais rápidos e baratos
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Apesar da Visão Computacional já ser conhecida nos ambientes fabris, o alto custo da implementação dos sistemas de Visão Computacional sempre foi um 
fator de grande importância como critério de decisão de projetos. Por isso, sempre foram necessárias avaliações bastante rigorosas para verificação da 
viabilidade dos projetos de Visão Computacional.

Com o avanço da tecnologia, entretanto, o custo desse tipo de sistema vem diminuindo dia a dia, permitindo com que mais aplicações tenham 
implementações viáveis e trazendo enorme ganho de eficiência e produtividade nas áreas industriais à um custo cada vez menor.

Alguns fatores contribuem para que os sistemas de Visão Computacional se tornem mais viáveis financeiramente, inclusive para aplicações que antes 
enfrentavam dificuldades nos estudos de ROI.

Os principais fatores são: 

Por que os custos estão
mais baixos�



Bibliotecas
open source 

A evolução e popularização das linguagens de programação atuais 
permitiu que as bibliotecas de código aberto tivessem mais 
contribuidores na comunidade de desenvolvedores. Linguagens de 
programação modernas de alto nível se tornaram mais acessíveis e 
fáceis de aprender, conquistando mais desenvolvedores nas 
aplicações de Visão Computacional para muitos casos práticos.  

A biblioteca opencv, disponível em Python e outras linguagens, por 
exemplo, possui mais de 2,5 mil algoritmos otimizados para Visão 
Computacional. Os desenvolvedores conseguem prototipar 
aplicações de forma mais rápida, criando PoCs (Proofs of Concept, 
Provas de Conceito) e validando o valor de negócio das soluções com 
menor esforço quando comparados há alguns anos.

Computação
em nuvem

Os sistemas de computação em nuvem evoluíram muito nos últimos 
anos. Os principais provedores de solução em nuvem possuem 
soluções de Hardware e algoritmos de Inteligência Artificial em 
formato de APIs para integração simplificada e segura em
softwares customizados. 

É possível iniciar projetos de Visão Computacional realizando o 
treinamento de modelos de Inteligência Artificial na nuvem e pagar 
apenas pelo tempo de processamento dos modelos em máquinas 
com GPUs. A configuração das máquinas é totalmente customizada 
para o tamanho da aplicação e complexidade do processamento, sem 
a necessidade de gastar com hardware desnecessário. 

Além disso, algumas APIs já possuem modelos pré-treinados para 
uma variedade de casos de uso de Visão Computacional, reduzindo o 
tempo de desenvolvimento e treinamento de redes neurais
para a aplicação. 
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Entenda melhor as principais aplicações
de sistemas de visão na indústria  

A análise de imagens de partes e peças em linhas de manufaturas é uma das principais aplicações dos sistemas de visão de máquinas. Com a análise da 
imagem, é possível realizar algumas medições de qualidade. As aplicações mais comuns no controle de qualidade são apresentadas a seguir, com exemplos 
de aplicação em ambientes de manufatura:

Inspeção de qualidade e detecção de defeitos 
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Controle dimensional de peças manufaturadas: existem 
sistemas de Visão Computacional para controle da folga de 
algumas peças automotivas, como é o caso da distância 
entre o eletrodo e o metal em velas de ignição automotivas;

Inspeção de cor: pode ser útil para inspeção de pinturas, 
em montadoras automotivas em cabines de pintura com 
iluminação controlada, por exemplo, ou em fabricantes de 
displays eletrônicos que exigem rigoroso controle de 
emissão de cores;

Controle de posição: verificação de componentes 
eletrônicos em uma placa de circuito impresso, por exemplo. 
O objetivo é confirmar se o componente foi colocado no 
local correto e com a polarização correta;

Contagem de características: há características que são 
definidas por normas e padrões internacionais, como o 
número de furos em um flange metálico de tubulação. 
Sistemas de visão podem identificar o número de furos e 
apontar se o processo de furação foi realizado 
corretamente;

Identificação de anomalias: ao registrar um padrão do que 
é aceitável, o sistema identifica todas as situações em que 
as imagens obtidas não são semelhantes. Algumas 
indústrias de cosméticos realizam este tipo de inspeção na 
verificação de embalagens e rótulos.



AMRs — Autonomous Mobile Robots (Robôs Móveis Autônomos) — e AGVs 
— Autonomous Guided Vehicles (Veículos Guiados Automatizados) — são 
veículos autônomos presentes em algumas áreas fabris para auxiliar em 
tarefas específicas. Estes veículos utilizam um conjunto de sensores e de 
câmeras para identificar o ambiente ao redor e calcular rotas e movimentos, 
de forma a otimizar trajetos e evitar colisões.  

Para saber mais sobre esses dois tipos de veículos autônomos, veja nosso 
artigo sobre as diferenças entre AGVs e AMRs. 

Em robôs e braços robóticos, por sua vez, sistemas de Visão 
Computacional permitem controlar a posição de garras e ferramentas, 
otimizando diversos tipos de operações. Em linhas de montagem 
automotivas, por exemplo, podem ser aplicados sistemas de visão para 
soldas e aplicação de adesivos com precisão.

Robôs, AMRs e AGVs

E se o sistema encontrar um erro?

Em casos de problemas com algum passo ou etapa não 
realizada, um alarme pode ser gerado ao operador, para 
que ele execute as instruções faltantes, evitando 
problemas com qualidade que só seriam identificados na 
inspeção final do produto. 

Através do monitoramento de processos de montagem de equipamentos, 
os sistemas de Visão Computacional podem monitorar sequências de 
trabalho de acordo com instruções específicas.  

Na indústria de bens de consumo, por exemplo, alguns fabricantes 
instalam câmeras inteligentes nas estações de montagem para verificar 
se todos os passos foram executados.

Processos de montagem 

Imagens e vídeos podem conter informações muito relevantes dos 
estoques de ambientes de manufatura.

Identificação, contagem
e rastreamento de itens

Nesta aplicação, a Visão Computacional auxilia na: 

AMRs

AGVs

Identificação de obstáculos 
em profundidade

Identificação de cargas

Linhas de rotas

Controle de posicionamento
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Imagens podem informar
a situação de determinadas
localizações no estoque e
controlar volume de itens;  

Vídeos podem rastrear
movimentações, registrando
entrada e saída, assim como

acompanhamento de
localização dos itens.  

Este tipo de sistema é utilizado em diversas 
indústrias que precisam controlar tempo de item 
em estoque, sendo crítico em indústrias 
alimentícias, por exemplo. 

Operadores de equipamentos devem seguir procedimentos restritos 
para garantir execução segura das tarefas, especialmente em 
ambientes fabris.  

No Brasil, a NR-12 estabelece critérios de segurança para máquinas e 
equipamentos industriais. É obrigatório que alguns equipamentos 
específicos sejam operados apenas por profissional capacitado e 
habilitado.

Sistemas de Visão Computacional podem ser utilizados para 
reconhecimento facial dos operadores e consulta de banco de 
dados de treinamentos e habilitações, liberando ou não a máquina 
para operação. 

Outro aspecto importante é a utilização de EPIs para operações 
fabris com riscos mapeados. 

A Norma Regulamentadora 6 (NR 6) prevê que cabe ao empregador 
fornecer, instruir, exigir e fiscalizar o uso do EPI, além de treinar 
adequadamente os funcionários sobre sua utilização. Os sistemas de 
Visão Computacional podem ser programados para realizar a 
fiscalização do uso de EPIs, indicando quando os colaboradores não 
estão fazendo uso adequado dos mesmos. 
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Venturus Vision para resultados
assertivos e otimizados

O Venturus Vision é responsável pelas iniciativas e projetos de Visão 
Computacional dentro do Venturus.  

Nosso time de especialistas em Inteligência Artificial e Visão Computacional 
possui experiência e formação acadêmica necessárias para pesquisar novas 
tecnologias e desenvolver sistemas de visão industriais customizados para 
cada caso de uso específico.  

O Venturus Vision é completamente adaptável para as necessidades 
específicas de cada indústria. 

Aplicações como inspeções de alta precisão em partes e peças, calibração 
de cores em monitores médicos, sistemas de visão para robôs e braços 
robóticos e reconhecimento facial para segurança de máquinas são algumas 
das soluções já desenvolvidas com o Venturus Vision. 

VENTURUS: há 25 anos desenvolvendo tecnologia
e gerando resultados para o mercado industrial.
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Porque o momento é
bom para implementar

essa tecnologia. 

Quais são os principais
 fatores na hora de

desenvolver uma solução
de Visão Computacional; 

O que é Visão
Computacional

e o que ela é
capaz de fazer; 

Como transformar
essa solução em

resultados positivos
para a sua empresa;

Como funcionou o
desenvolvimento das

câmeras e da Inteligência
Artificial ao longo

dos anos; 

Como a Visão
Computacional

se aprimorou com
o avanço da
tecnologia; 

Neste e-book, você se aprofundou nos conceitos de Visão 
Computacional e entendeu como essa solução pode resolver dores 
dentro dos processos industriais e de manufatura.  

Agora, você já sabe: 

Se quiser saber mais detalhes sobre a usabilidade da Visão 
Computacional e as soluções entregues pelo Venturus Vision, você 

pode conversar diretamente com nossos especialistas.
É só acessar o link abaixo:

FALE COM UM ESPECIALISTA

Recapitulando...
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