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RESUMO 

Até pouco tempo atrás, os estoques das empresas eram desprovidos de organização, 

sem olhar para as questões de classificação dos materiais. No entanto existem 

empresas que persistem, desprezando o custo logístico envolvido pela falta de um 

sistema operacional e automatizado. A Copel DIS está consciente dessa questão, por 

possuir em seus ativos, materiais de extrema importância para composição do sistema 

elétrico em sua abrangência nos 394 municípios do estado do Paraná. A Copel 

controla física e contabilmente, desde itens de baixo valor agregado até 

transformadores de potência, que correspondem a um valor considerável em estoque. 

No ambiente competitivo atual, empresas vêm trabalhando com estoques menores, 

maior frequência nas compras e com prazos reduzidos de entrega. Para a Copel DIS, 

essa prática de lotes menores pode colocar em risco a sua operação. Adicionalmente, 

em suas aquisições deve seguir os ditames da lei 13.303, chamada de lei das Estatais 

ou lei das licitações. Diante disso, a Copel DIS através de um projeto de 

automatização em seu processo, busca quebrar um paradigma, com um ineditismo 

para o setor elétrico. Os custos envolvidos na operação de atualização e controle do 

inventário, com a mão de obra, tempo para execução das tarefas e falta de 

confiabilidade no controle manual de fluxo e inventário, são problemas que precisam 

ser mitigados, com processos automatizados. A identificação de produtos no 

almoxarifado utilizando Deep Learning e Computer Vision é um elemento chave de 

um projeto para automatizar o controle de fluxo e o inventário. Por isso, é essencial 

construir uma aplicação precisa e inteligente que possa classificar os produtos. O 

almoxarifado de Curitiba, possui 11.000 m², com estoque contendo 3.000 tipos de 

itens diferentes. Desta forma, foi desenvolvido um sistema automatizado de 

verificação de inventário através de mecanismo de inspeção com câmeras, para atuar 

nos processos inbound e outbound do almoxarifado determinando a quantidade de 

materiais e equipamentos atualizando as informações no ERP (Enterprise Resource 

Planning) da concessionária. Robôs de automação de inventário existentes têm foco 

em gôndolas de lojas, mas não têm a capacidade de realizar verificação em 

plataformas mais elevadas. A solução proposta pelo projeto integra o uso de AGV 

(Veículo Guiado Automatizado) para áreas internas, portais de entrada e saída de 

equipamentos e materiais, capaz de alcançar elevadas prateleiras, e câmeras 

empregando técnicas de visão computacional, de forma a tornar a verificação do 

inventário mais flexível e integrada. Desta forma o sistema possibilitará um aumento 

do intervalo da verificação do inventário, a redução de homem/hora para realizar a 

atividade, maior confiabilidade das informações de inventário no ERP e maior controle 

sobre o fluxo do almoxarifado. Para isso, foi desenvolvido um mecanismo de coleta 
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para construção do dataset de treinamento, desenvolvimento da metodologia de 

identificação e classificação através de técnicas de visão computacional e 

desenvolvimento do mecanismo de inspeção que será acoplado ao AGV responsável 

pela navegação pelo almoxarifado do Atuba. 

 

Palavras-chave: Almoxarifado, armazenamento, inventário, verificação automatizada, 

robô. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Until recently, the companies' stocks were devoid of organization, without looking at 

material classification issues. Some companies persist in this outdated concept, 

despising the logistical cost involved in lacking an operational and automated system. 

Concerned with the management of its inventories, Copel DIS keeps in its assets, 

materials of extreme importance for the composition of the electrical system in its 

coverage in the 394 municipalities of the state of Paraná. Copel performs physical and 

accounting control of the parts stored in its warehouse, from low-cost components to 

expensive equipment, like power transformers, which corresponds to a considerable 

investment in stock. In today's competitive reality, companies have been working with 

lower inventory levels, more frequent purchases, and reduced delivery times. For 

Copel DIS, this practice can put its operation at risk. Additionally, in its acquisitions, 

Copel must follow the dictates of Law 13,303, called the State-owned Companies Law 

or the Bidding Law. Therefore, Copel DIS, through a Research and Development 

(R&D) project, seeks to break a paradigm for the electricity sector. The costs involved 

in the inventory control and update operations, with labor, time to perform tasks, and 

lack of reliability in manual flow and inventory control, are problems that must be solved 

with automated processes. Identification of products in the company's warehouse 

using Deep Learning and Computer Vision techniques is the key element of a project 

aiming to automate flow and inventory control. Therefore, it is essential to build an 

accurate and intelligent application that can classify products. The warehouse in 

Curitiba has 11,000 m² and keeps 3,000 different items in stock. Thus, a prototype was 

built aiming the implementation of an automated inventory verification system that will 

run through internal areas of the warehouse, and verify the number of materials and 

equipment, updating the information in the ERP (Enterprise Resource Planning) of the 

concessionaire. Existing inventory automation robots focus on store shelves, but these 

robots are not able to check products on higher platforms. The R&D proposed solution 

integrates the use of AGV (Automated Guided Vehicle) for internal areas and inbound 

and outbound portals for equipment and materials. It is capable of reaching high 

shelves and uses cameras employing computer vision techniques, to make the 

inventory verification more flexible and integrated. In this way, the system will allow an 

increase in the inventory verification interval, reduction of human resources to carry 
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out the activity, better ERP inventory information reliability, and better control over the 

warehouse flow. Faced with this challenge, a methodology consisting of an AGV and 

Computer Vision technique was proposed for automated inventory inspection. For that 

purpose, a collecting device was built for dataset acquisition and to develop 

identification and classification methods. Additionally, a collecting mechanism was built 

to be coupled to the forks of the AGV (Automated Guided Vehicle) responsible for 

inspection in the Atuba warehouse. 

 

Keywords: Warehouse, inventory, automated inventory verification, robot. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

A Copel Distribuição, também conhecida como Copel DIS, é uma distribuidora 

de energia elétrica, subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – 

COPEL, empresa de economia mista e sociedade anônima de capital fechado. A 

empresa possui a concessão de distribuição de energia de 394 municípios do estado 

do Paraná e no município de Porto União, em Santa Catarina. A concessão está 

regulada e fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica –ANEEL, atendendo 

4,3 milhões de unidades consumidoras em uma área de concessão de 194.854 km² 

com seu quadro de 6.613 funcionários (COMPANHIA PARANAENSE DE ENERIGA, 

2021). 

A Distribuidora possui R$ 19,1 bilhões em ativos imobilizados em serviço, 

200.000 km de rede de distribuição, 2.8 milhões de postes, 361 subestações e 

potência instalada de 10.500 MVA. Somente a construção de subestações é realizada 

por Turn Key (TK) enquanto nas demais atividades o fornecimento de material é 

responsabilidade da Copel DIS, conforme prevê pacote de obras controlado pela sua 

superintendência de engenharia e expansão (COPE DISTRIBUIÇÃO 2021). 

Conforme demostrado na FIGURA 1, a Copel DIS possuía até março de 2.020, 

17 almoxarifados descentralizados subordinados a 5 divisões, responsáveis pelos 

almoxarifados regionais, e 119 depósitos. Estes depósitos são pequenas reservas sob 

a guarda das áreas de manutenção, medição e agências para atendimento rápido a 

situações cotidianas e emergências, evitando assim os deslocamentos constantes 

para os almoxarifados. Os almoxarifados são de responsabilidade da área de 

Suprimentos e detêm 85% do valor de estoque da Copel DIS, conforme controle 

orçamentário da concessionária. 
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FIGURA 1 – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA ALMOXARIFADOS COPEL DIS 

FONTE: O AUTOR (2020). 

 

 

Apesar de deter 85% dos valores armazenados, a área de Suprimentos da 

Copel DIS é responsável pelo acompanhamento de 100% do estoque da empresa. A 

Copel controla fisicamente e contabilmente desde uma arruela, de baixo valor, até um 

transformador de potência de 13,8kV/41MVA, sendo o maior valor em estoque. A 

Copel mantém materiais considerados reserva operacional, que possuem como 

característica principal a necessidade de conservação em estoque para atendimentos 

em manutenções ou substituições de materiais que já atingiram seu prazo de vida útil, 

seja pela ocorrência de avariais, desativações ou obsolescência. Quando se 

mencionam valores em estoque na Copel DIS, a empresa considera estoque tudo que 

está armazenado para aplicação atual ou futura, desde materiais que são Unidades 

de Adição Retirada (UAR), componentes menores (materiais de consumo), 

Equipamentos de uso Individual e Coletivo (EPI/EPCs), reservas técnicas, reservas 

técnicas imobilizadas no Ativo Imobilizado em Serviço (AIS), equipamentos em 

garantia e em processos judiciais, e até materiais alienáveis, até sua efetiva venda. 

Um dos grandes desafios do Departamento de Logística da Copel DIS, é o 

resultado obtido na acuracidade de seus estoques no processo de IFM – Inventário 

Físico de Materiais, que consiste em apurar a realidade dos estoques de materiais 

existentes nos almoxarifados da Copel DIS, para fins de atendimento à legislação e 

suporte às demonstrações financeiras, sempre seguindo os critérios e procedimentos 

para a realização do inventário físico de materiais estocados nos depósitos da 

Companhia, os quais estão contidos em documento Normativos Internos como a NAC 

020106 e IAP 020106-1. 

Cabe ressaltar também, o contido no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico 

- MCSE em suas Instruções Contábeis – IC 6.3.6, Item c, estabelece que: 
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“Os estoques, inclusive no caso das Imobilizações em Curso na 

subconta 132.0x.x.xx.9.94 - Imobilizado em Curso – Material em 

Depósito, deverão ser inventariados física e financeiramente, 

para fins do balanço patrimonial, sem prejuízo de outros 

inventários durante o mesmo exercício. 

A critério da concessionária ou permissionária, o inventário 

poderá ser realizado com a adoção de procedimentos de 

contagens rotativas, desde que possibilitem a contagem de todos 

os itens relevantes ao menos uma vez no exercício. ” 

 

A Lei 8.987 de 13/02/1995 – dispõe sobre o regime de concessão e permissão 

da prestação de serviços públicos previstos no Art. 175 da Constituição Federal, e dá 

outras providências em seu Capítulo VIII, Art. 31, incumbe à Concessionária de 

Energia Elétrica: “Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à 

concessão.”. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Devido ao rápido e ininterrupto desenvolvimento de tecnologias da informação, 

também surge, de forma quase inerente ao avanço dos recursos, a necessidade (ou 

até obrigatoriedade) de respostas mais rápidas, eficazes e assertivas no processo de 

estocagem, visto que se trata, hoje, de um elo vital na “saúde” da cadeia de 

suprimentos (supply chain) (GU; GOETSCHALCKX; MCGINNIS, 2007), (STOLTZ et 

al., 2017), (DAVARZANI; NORRMAN, 2015). 

Diante do cenário atual pelo qual passa a Copel DIS, como desafio da expansão 

de seus sistemas de redes elétricas, como o exemplo do Programa Paraná Trifásico, 

que prevê ao longo de seis anos, expandir seu sistema de rede em 25.000 km, num 

investimento de R$ 19,9 bilhões, faz-se necessária, a extensão do conceito de 

estocagem, ou armazenagem, para todo o processo logístico que engloba desde a 

compra, recebimento, análise da qualidade, registro de entrada no estoque, 

direcionamento para o local físico adequado, monitoramento da permanência de um 

bem no estoque, o pedido ou demanda pelo item, sua retirada do estoque e o rastreio 

de todo este processo, de forma a atualizar o status daquele determinado bem no 

registro do estoque. 

Neste contexto, traz-se a definição de almoxarifado, como o local onde são 

armazenados produtos (em diferentes estágios de manufatura) para suprir 

necessidades de variabilidade na oferta e demanda, gerar lotes para transporte ou 
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produção, consolidar produtos de diferentes fornecedores, possibilitar planejamento 

de preços, dentre outras funções (GU; GOETSCHALCKX; MCGINNIS, 2007), 

(DAVARZANI; NORRMAN, 2015). 

Dentro de toda cadeia logística, existe um processo de alta responsabilidade e 

custo, que também pode sofrer com divergências de informações: é a gestão do 

inventário. Comumente é um processo periódico no qual se realiza a verificação e 

quantificação de itens disponíveis no estoque de uma empresa ou área. Da mesma 

forma, é visto como uma fonte potencial de problemas de planejamento e geração de 

custos para uma empresa (BERG; ZIJM, 1999). 

Inventário ou Balanço (linguagem comercial) é o processo de verificação dos 

estoques de produtos, mercadorias e materiais da empresa. Esta verificação é feita 

“in loco”, através da contagem dos itens (POZO et al. 2010). 

O inventário, junto a outras tarefas de controle de estoque, é um processo que 

demanda muitos recursos, e automatizá-lo se torna atrativo para as empresas. O 

desenvolvimento de diferentes soluções para o problema é um grande avanço em 

automação. Em 2014, a JD.com, uma das maiores lojas online da China, anunciou 

início de operações para uma planta de um almoxarifado totalmente automatizado, 

que pode atender até 200.000 pedidos por dia e emprega apenas 4 pessoas. Porém, 

essa solução pode ser demasiadamente ambiciosa e muitas vezes impraticável para 

as empresas que possuem uma demanda menor de estoque. Outras abordagens 

utilizam um sistema conhecido como ASRS (Automated Storage and Retrieval 

System), que são sistemas auxiliados por robôs e computadores, que guardam os 

itens em lugares específicos e os resgatam quando há a necessidade. Existem vários 

tipos de sistemas ASRS, sendo as suas principais vantagens a confiabilidade e a 

eficiência, porém, ainda é necessário um elevado investimento em infraestrutura e em 

equipamentos (Allen, 2020). 

Existem dois tipos de inventário: o Inventário Periódico (anual), que é feito no 

final de cada período contábil, que tem efeito fiscal e é feito em todos os itens, ou seja, 

100% do estoque deve ser inventariado, e o Inventário Rotativo que contempla essa 

dissertação, tem como finalidade detectar e corrigir diferenças, reduzir e eliminar 

possíveis perdas e é realizado em um número reduzido de itens, durante o período 

contábil. O inventário físico representa uma oportunidade de corrigir qualquer 

imprecisão nos registros (POZO et al. 2010). Seguindo essa linha de tipologia em 

inventários, dentro da Copel DIS os inventários cíclicos são realizados conforme grupo 
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de materiais, calculados pelo movimento ou valor em estoque. Os grupos A, B, C e D 

são os adotados para gestão de estoque sendo que: O grupo A tem sua conferência 

mensal, o B bimestral, C trimestral e o D semestral. A FIGURA 2 apresenta uma 

atividade de contagem de produtos durante um inventário. Na FIGURA 3 é 

apresentada a partir de 2012 até 2017, a evolução dos valores de divergências 

apontadas em inventário físico de materiais. Coincidentemente o primeiro ano 

mencionado foi a primeira realização de inventário através do sistema SAP. 

 

FIGURA 2 - IMAGEM ILUSTRATIVA DA CONTAGEM DE PRODUTOS PARA 

ELABORAÇÃO DE UM INVENTÁRIO 

 

FONTE: ALMOXARIFADO COPEL DIS DE MARINGÁ (2021). 

 

FIGURA 3 – GRÁFICO DE EVOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS NOS 

ALMOXARIFADOS COPEL DIS 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

Com as organizações buscando trabalhar com menores custos operacionais e, 

concomitantemente, com menores investimentos em ativos circulantes, os estoques 

têm sido administrados para ficar cada vez mais enxutos, isto é, para uma mesma 

demanda, mantêm-se estoques cada vez menores. Sendo assim, torna-se necessário 

o extremo cuidado com as informações, para que os saldos demonstrados nos 

sistemas informatizados mantenham perfeita sintonia com os saldos físicos existentes 
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nos depósitos (POZO et. al., 2010). 

Quando na acuracidade, ou seja, a equivalência entre os estoques contábil e 

físico é insuficiente, os riscos de faltas e sobras de materiais e produtos tornam-se 

altamente relevante, podendo causar problemas, principalmente de compras 

desnecessárias ou sobras de materiais. Deve-se levar em consideração que, as 

compras de materiais na Copel estão amparadas na lei 13.303 que é chamada de Lei 

das Estatais, com regras mais claras e rígidas para as licitações, e que, a partir do 

momento da compra, o recebimento do material pode ocorrer num período mínimo de 

120 dias, no caso de um certame que segue pelas vias normais, sem que participantes 

perdedores entrem com recursos. A importância do cálculo das divergências é para 

identificar se os erros de estoque têm grande relevância em relação aos saldos 

controlados pelo sistema ou se as diferenças são residuais, tipicamente resultantes 

de pequenos erros de contagem. 

As divergências podem em alguns casos, não ser consideradas como erros de 

inventários quando o item inventariado está sujeito a apresentar erros pelo próprio 

processo de contagem. Para as divergências consideradas como sobra em estoque, 

a origem pode ocorrer pelo inbound, quando na abertura de uma caixa de determinado 

material oriundo de fornecedor, é feita a separação fracionada em atendimento às 

obras. Também pode ocorrer no momento do recebimento de uma devolução de 

material como sobra de obra. Nesses casos, o maior agravante está no ajuste do 

estoque, quando essa sobra é incorporada ao estoque, é considerada uma nova 

entrada de mercadoria com a incidência de todos os impostos já tributados 

anteriormente. 

Face às questões elencadas, foi desenvolvido no almoxarifado central da Copel 

no Atuba, um protótipo de um sistema para verificação automatizada de inventário de 

almoxarifados, visando a otimização no controle dos itens movimentados. 

A FIGURA 4 ilustra a estrutura analítica do trabalho (em inglês, Work 

Breakdown Structure diagram – Diagrama WBS) do sistema completo de 

automatização, objeto do projeto de P&D - SISTEMA AUTOMATIZADO DE 

VERIFICAÇÃO DE INVENTÁRIO ATRAVÉS DE DRONES E ROBÔ DE INSPEÇÃO, 

da qual a dissertação faz parte. Destacam-se, o robô e base do robô, ou seja, dentro 

do desenvolvimento do robô o mecanismo de inspeção é o produto apresentado nesta 

dissertação. Os demais itens do diagrama são tecnologias previstas no escopo do 

projeto, mas não fazem parte deste trabalho, embora compartilhem, parcialmente, a 
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mesma infraestrutura (servidor, redes, acesso aos sistemas). 

 

FIGURA 4 - DIAGRAMA WBS DO PROTÓTIPO COMPLETO - SISTEMA 

AUTOMATIZADO 

 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

O almoxarifado da Copel tem formato retangular com comprimento e largura de 

134,46 metros e 48,2 metros, respectivamente. A distância do chão até as lâmpadas 

suspensas no teto é de 7,45 metros, conforme demonstrado na FIGURA 5. Este 

almoxarifado possui aproximadamente 1.500 tipos de materiais e equipamentos, que 

estão distribuídos em 24 prateleiras de aproximadamente 5 metros de altura, 3 metros 

de profundidade e 36 metros de comprimento, além de áreas de armazenagem de 

materiais, conforme layout demonstrado na FIGURA 6, denominadas como blocagem. 

Um problema que o projeto visa mitigar, consiste no dispêndio de recursos 

humanos e temporais, para manter o inventário do almoxarifado atualizado, além da 

atual falta de confiabilidade do levantamento e acompanhamento, dos fluxos de 

entrada e saída de materiais e equipamentos realizados manualmente. 

 

FIGURA 5 - FOTO DO ALMOXARIFADO DA COPEL TIRADA DO MEZANINO 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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FIGURA 6 - LAYOUT DO ALMOXARIFADO DA COPEL 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

Desta forma, na presente dissertação foi desenvolvido um mecanismo de 

inspeção por imagens para a equipe de gestão do almoxarifado, que busca manter 

atualizado o inventário de equipamentos e materiais, reduzir o esforço de homem/hora 

para realizar tal atualização, além de averiguar que os materiais que entram e saem 

do almoxarifado correspondem aos que constam nas solicitações, a fim evitar erros 

de recebimento e envio 

Robôs de automação de inventário existentes, têm foco em gôndolas de lojas, 

mas não têm a capacidade de realizar verificação em plataformas mais elevadas, ou 

utilizam uma solução empregando apenas ARPs (Aeronave Remotamente Pilotada) 

ou, ainda, fazem apenas a leitura de etiquetas RFID (Radio-Frequency Identity). No 

âmbito desse projeto, foi desenvolvido um mecanismo de inspeção que será acoplado 

ao de robô com navegação autônoma, capaz de alcançar os 4 níveis das prateleiras, 

para adquirir as imagens, de forma a tornar a verificação do inventário mais flexível e 

integrada, usando de câmeras, aliadas a técnicas de visão computacional, 

possibilitando avaliar nichos de prateleiras com diferentes tipos de materiais. Tem-se, 

ainda, como diferencial a integração com o sistema de ERP da concessionária e o 

desenvolvimento de uma aplicação web específica para a visualização das 

informações do inventário e do sistema como um todo. Desta forma o sistema 

possibilitará um aumento do intervalo da verificação do inventário, a redução do 

esforço de homem/hora para realizar tal atividade, uma maior confiabilidade das 

informações de inventário no ERP e um maior controle sobre o fluxo de entrada e 

saída de equipamentos e materiais do almoxarifado. 

O robô para inspeção é um veículo guiado de forma automatizada, dotado de 
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sistema de câmera para captura de imagens das várias divisões presentes nas 

prateleiras do almoxarifado. Essas imagens serão processadas por meio de uma 

metodologia específica e aplicação de técnicas de visão computacional, para a 

verificação dos produtos em estoque. 

O robô que será construído a partir do protótipo desenvolvido nesta pesquisa, 

será capaz de se deslocar pelo galpão, movimentar o mecanismo de inspeção entre 

os diferentes níveis de prateleiras, e proceder a captura de imagens de câmeras 

fotográficas de forma autônoma. De forma análoga, o robô também contará com uma 

base para alimentação de energia e transferência de dados. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo desse trabalho é o projeto e desenvolvimento de um protótipo de 

mecanismo para inspeção de um sistema para verificação automatizada de inventário 

do almoxarifado central de uma concessionária de energia elétrica, através da coleta 

de informações utilizando câmeras que realizará de forma autônoma a aquisição e 

processamento das informações. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos necessários para alcançar o objetivo geral são: 

• Desenvolver um mecanismo de coleta de imagens para construção do dataset 

de treinamento; 

• Conceber uma metodologia de identificação e classificação de materiais 

baseada em visão computacional; 

• Desenvolver um mecanismo de inspeção para ser acoplado ao AGV; 

• Propor uma interface do sistema de visão computacional com o sistema ERP da 

Copel DIS para atualização dos dados. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente trabalho de dissertação tem como objetivo descrever os sistemas e 

subsistemas bem como alternativas recentes de tecnologias utilizadas no processo de 

inventário, para definir uma solução que atenda aos requisitos desta dissertação. 

As pesquisas sobre as tecnologias foram divididas em tecnologias para o 

mecanismo para aquisição de imagens, servidores, hardwares embarcados e 

softwares de desenvolvimento. 

Identificar e buscar alternativas para reduzir os custos é uma rotina diária de 

modo a garantir a competitividade de qualquer instituição. Em praticamente toda 

empresa, a logística apresenta custos considerados expressivos. Processos de 

aquisição, armazenagem, distribuição geralmente são onerosos, porém essenciais 

para atender as necessidades da organização. Por isso, buscar um equilíbrio entre o 

melhor atendimento e o menor custo, é primordial para que a empresa possa garantir 

a qualidade dos seus serviços prestados. 

Contudo, buscar alternativas sem entender o terreno pode ser desastroso, um 

esforço jogado fora. É atribuído a Peter Drucker (PETER DRUCKER – MELHORES 

PRÁTICAS, 2017), conhecido como pai da administração moderna, a autoria da frase 

“A cultura engole a estratégia no café da manhã”, e o não entendimento do sentido 

profundo desta simples frase pode fazer uma excelente estratégia fracassar, 

principalmente se as cifras envolvidas forma na ordem de milhões. 

Diversas ferramentas de gestão como conhecimento da problemática, inclusão 

na tomada de decisão e comunicação forma empregadas e adaptadas para a 

realidade da área de Supply Chain, objetivando a maximização dos lucros das 

empresas. 

 

3.1 MÓDULO DE MOVIMENTAÇÃO DO ROBÔ 

 

Partindo da premissa da dissertação que considera a manutenção da 

acuracidade do estoque e aumento da precisão e o controle do inventário, para 

acoplar o mecanismo de inspeção ao robô, o módulo de movimentação autônomo 

dentro do almoxarifado é de extrema importância. 

Diante disso, será feita uma breve apresentação do almoxarifado, uma 

contextualização a respeito de um AGV e as normas regulamentadoras que permeiam 

e proporcionam a segurança e proteção ao equipamento e aos trabalhadores 

envolvidos. Além disso é apresentado o conteúdo presente na proposta comercial da 
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empresa AGVS, de maneira explicativa, expondo as distâncias percorridas pelo robô, 

equipamentos que utilizados, dispositivos e pastilhas RFID. 

Com base nas medidas do almoxarifado, com seu formato retangular, com um 

comprimento e largura de, aproximadamente, 134,46 metros e 48,2 metros, 

respectivamente, e com uma distância do chão até as lâmpadas suspensas no teto é 

de 7,45 metros, o almoxarifado conta com 23 prateleiras a serem inspecionadas, 

somando uma distância total de, aproximadamente, 1544,2 metros para uma 

verificação periódica. Na FIGURA 7 temos uma representação que estão delineadas 

as principais áreas de interesse, em termos de fluxo logístico, do almoxarifado, como 

as portas de entrada e saída de produtos, a área de inspeção de entrada, ou 

recebimento, a blocagem, o estoque e a área de expedição. 

 

FIGURA 7 – REPRESENTAÇÂO DO FLUXO LOGÍSTICO NO ALMOXARIFADO 

COPEL 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

Visando proporcionar segurança e proteção aos trabalhadores envolvidos e ao 

equipamento desenvolvido, foram consideradas as normas regulamentadoras NR - 11 

- Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais, bem como a 

NR - 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 

AGV (Automatic Guided Vehicle) é a sigla em inglês para denominar os veículos 

guiados automaticamente. Eles são capazes de seguir uma rota traçada (pré- 

programada) a partir de um sistema guiado (MECALUX, 2022). 

Os veículos que se movimentam de forma autônoma, ou seja, sem a 
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necessidade de um operador, são guiados por fios embutidos no chão do armazém, 

os quais emitem um campo magnético que é captado pela máquina. Esse fio descreve 

a trajetória do percurso do AGV (MECALUX, 2022). 

Os AGVs possuem diversas configurações, desde rebocadores e 

transportadores, até a adaptação para trabalharem como empilhadeiras, sendo 

exemplificado por meio da FIGURA 8. 

 

FIGURA 8 - EXEMPLO DE AGV 

FONTE: (Benevides, 2021). 

 

Dentre as principais vantagens de se trabalhar com um AGV estão: 

1. Padronização do processo, uma vez que as rotas são pré-programadas, o 

que também acarreta uma maior previsibilidade do AGV; 

2. Redução de custos em relação aos processos convencionais de transporte 

industrial; 

3. Otimização de tempo na execução de atividades, visto que são capazes de 

trabalhar 24 horas por dia. 

Existem diversos tipos de orientação para o AGV. A primeira delas é a 

orientação óptica, onde sensores detectam uma faixa branca entre duas faixas pretas, 

tornando-se a implementação com menor custo. Além disso, não são necessários 

equipamentos adjacentes, uma vez que com o percurso de faixas o AGV é capaz de 

identificar o percurso. 

A orientação indutiva consiste na detecção de faixas metálicas no piso, a partir 

de sensores, ou até mesmo por frequência, a partir de um sinal emitido por um cabo 

instalado no piso e captado por antenas. 
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Já a orientação magnética considera a detecção de faixas magnéticas no piso, 

e são indicadas para áreas de pouco tráfego de empilhadeiras. 

Dentre as principais vantagens de se trabalhar com um AGV estão: 

1. Padronização do processo, uma vez que as rotas são pré-programadas, o 

que também acarreta uma maior previsibilidade do AGV; 

2. Redução de custos em relação aos processos convencionais de transporte 

industrial; 

3. Otimização de tempo na execução de atividades, visto que são capazes de 

trabalhar 24 horas por dia. 

Existem diversos tipos de orientação para o AGV. A primeira delas é a 

orientação óptica, onde sensores detectam uma faixa branca entre duas faixas pretas, 

tornando-se a implementação com menor custo. Além disso, não são necessários 

equipamentos adjacentes, uma vez que com o percurso de faixas o AGV é possível 

identificar o percurso. 

A orientação indutiva consiste na detecção de faixas metálicas no piso, a partir 

de sensores, ou até mesmo por frequência, a partir de um sinal emitido por um cabo 

instalado no piso e captado por antenas. 

Já a orientação magnética trata da detecção de faixas magnéticas no piso, e 

são indicadas para áreas de pouco tráfego de empilhadeiras. 

Por último, há a orientação por laser, onde um sensor laser é fixado no AGV, 

orientando-se através de pontos reflexivos, os quais são fixados em pontos como 

colunas ou paredes. Este sistema possui um custo mais elevado, por isso é indicado 

para áreas de tráfego elevado, onde não há a possibilidade de realizar cortes no piso. 

Com relação às normas e segurança, devem ser seguidos os seguintes itens, 

de modo a garantir toda a segurança do ambiente: 

1. Norma VDI 2510: velocidade máxima do AGV de 3,6 km/h; 

2. Sensores de movo a evitar colisão do AGV com pessoas, máquinas e 

estruturas; 

3. Luzes e sinalizadores sonoros. 

A partir do layout do armazém e locais para a movimentação a empilhadeira, 

os quais podem ser observados por meio da FIGURA 7, foram definidas as distâncias 

que serão percorridas pelo AGV, que podem ser visualizadas por meio da TABELA 1. 

Com base nas distâncias, foi possível dimensionar alguns requisitos do 

sistema, como, por exemplo, autonomia, sistema de recarga da bateria, quantidade 
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de Tags RFID, quantidade de fita/condutor magnético que será utilizada, entre outros 

insumos necessários para a realização da automação das rotas de inspeção. 

 

TABELA 1 - DISTÂNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO DO AGV 

 

Distâncias da movimentação do AGV 

Quantidade de prateleiras 24 

Comprimento das prateleiras 30 m 

Distância entre prateleiras 4 m 

Largura da prateleira 2,2 m 

Caminho azul 384 m 

Distância entre traço azul 5,2 m 

Caminho verde 68,2 m 

Quantidade de pallets por 

prateleira 

25 

Quantidade de entradas por 

pallets 

624 

Distância do traço amarelo 1,75 m 

Caminho amarelo 1092 m 

Distância total 1544,2 m 

FONTE: PROPOSTA COMERCIAL AGVS FORNECIDA VIA E-MAIL. 

 

O painel de frequência tem como função centralizar as respostas dos sensores 

de segurança e sinalizadores do robô de inspeção. Esse painel concentra toda a 

comunicação de dados do sistema, possibilitando o funcionamento de elementos 

vitais para o bom desempenho das tarefas do robô. 

A partir da demarcação de áreas na frente do AGV, realizadas por sensores, é 

possível controlar a segurança do sistema contra colisão e outros perigos eminentes. 

Considerando uma área mais distante, com a detecção de alguns objetos na rota do 

robô o AGV reduzirá sua velocidade para uma velocidade de segurança e, caso o 

objeto apareça em uma área mais próxima, ocorre uma parada imediata do AGV, 

evitando, desta maneira, acidentes com o sistema. 

Conforme mencionado anteriormente, há a necessidade de embutir cabos ou 

fitas-guia no chão do armazém, os quais realizam a função de guia de percurso do 

AGV. 

Para o caso do armazém Copel DIS, serão necessários, aproximadamente 
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1544,2 metros de cabeamento para a implementação da guia de percurso utilizando 

a tecnologia de frequência induzida, segundo os cálculos realizados e apresentados 

na TABELA 1. O sistema supervisório da AGVS permite um melhor controle de rotas 

do AGV, bem como a comunicação com ERPs (Enterprise Resource Planning), que 

são sistemas de gestão integrados de fácil acesso (TOTVS, 2022). 

A partir de informações levantadas pelo ERP é possível realizar diagnósticos 

aprofundados a respeito de medidas necessárias para aumento de produtividade, por 

exemplo. 

Radio-Frequency Identification (RFID) é um termo utilizado para a tecnologia 

que faz uso da radiofrequência para a troca de dados. Basicamente é um dispositivo 

de comunicação, o qual recebe, amplifica e transmite um sinal, com as informações 

desejadas. Com isso, essa tecnologia permite que a leitura das informações seja feita 

de forma automática e com alta capacidade de armazenamento de dados, bem como 

envio e leitura de informações (RFIDINC, 2022). 

As tags RFID são inseridas no piso do armazém, em pontos estratégicos, 

juntamente com a linha guia para os percursos do AGV, conforme mostra o exemplo 

da FIGURA 9. As tags RFID indicam ao AGV a decisão de parar ou continuar seu 

percurso, bem como rotacionar e virar, comunicando-se com o sistema fornecido pela 

AGVS. 

A partir da FIGURA 10 é possível observar as marcações verdes e vermelhas 

na imagem, as quais são referências para o sistema de identificação de posição do 

AVG e controle de rota. No contexto das tags RFID, estas são inseridas ao longo da 

linha guia, podendo ser identificadas pelos quadrados verdes presentes na FIGURA 

9. 

FIGURA 9 - EXEMPLO DE TAG RFID 

FONTE: (Antratek, 2022). 
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FIGURA 10 - TAG RFID E AGV 

FONTE: (TURK, 2021). 

 

O dispositivo de carga automática, representado pela FIGURA 11, realiza a 

conexão do carregador de baterias com o AGV de forma automática, não havendo a 

necessidade de um operador para realizar tal função. 

Levando em consideração que o mecanismo de inspeção será acoplado ao 

AGV que vai realizar tanto inspeções diárias quanto periódicas, o dispositivo de carga 

automática garante que o robô consiga operar sem interrupções devido à falta de 

carga na bateria. 

FIGURA 11 - DISPOSITIVO DE CARGA AUTOMÁTICA 

FONTE: PROPOSTA COMERCIAL AGVS FORNECIDA VIA E-MAIL. 

 

3.2 MÓDULO DE CONTROLE DO BRAÇO DE INSPEÇÃO 

 

O sistema fundamental para realizar a inspeção dos pallets é o mecanismo de 

avanço, o qual tem como objetivo projetar as câmeras no interior dos nichos, sobre os 

pallets para que as imagens necessárias sejam capturadas. 
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Importante salientar aqui que o termo braço do robô pode ser compreendido pelo 

sistema de garfo da empilhadeira (extensão, recolhimento, elevação e rebaixamento) 

juntamente com o mecanismo de avanço que irá acoplado no lugar do garfo da 

empilhadeira. 

Para atingir esse efeito, foi desenvolvido um mecanismo de avanço, composto 

por um atuador linear centralizado, fixado em uma estrutura de sustentação para as 

câmeras, sendo esta estrutura apoiada em uma outra, inferior, por meio de duas guias 

laterais, cada uma com dois patins, conforme mostrado na FIGURA 12. 

O sistema do atuador linear centralizado, por sua vez, é composto de um motor 

de passo acoplado a um fuso linear, que transforma o movimento rotacional do motor 

em movimento linear do mecanismo de avanço. 

 

FIGURA 12 - MECANISMO DE AVANÇO (VISTA INFERIOR) 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Os sensores draw wires combinam um cabo e um encoder em seu 

funcionamento. Através do giro do tambor pela tração do cabo, é medida a distância 

em que o cabo está sendo estendido. Esta distância é transformada em um sinal de 

saída, podendo ser uma tensão ou corrente analógica, resistência ou saída digital. Um 

comparativo entre sensores tipo draw wire que atendem às especificações do projeto 

está ilustrado na TABELA 2. 
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TABELA 2 - COMPARATIVO DRAW WIRES HORIZONTAL 

 

Draw wire horizontal 

Modelo Marca Linearidade Medição Saída Fio Vel. 

Max. 

F. 

Retração 

Proteção cabo Ref. R$ 

awp110 - 

1000 -5k - 

3m – v 

 

Metrolog/Atec 

 

+-0,25% 

1000 

mm 

Tensão 

0- 

10VDC 

0,5 mm 

aço inox 

 

0,5 m/s 

 

2,4N 

 

IP65 

 

3 m 

 

Metrolog 

 

4295,66 

awp120 - 

1000 - 5k - 

3m – v 

 

Metrolog/Atec 

 

+-0,25% 

1000 

mm 

Tensão 

0- 

10VDC 

0,8 mm 

aço inox 

 

0,5 m/s 

 

2,4N 

Choque e 

vibração 

 

3 m 

 

Metrolog 

 

4394,00 

 

WDS-1000- 

P60-SR-U 

 

Smartec/Micro- 

epsilon 

 

+-0,02% 

 

1000 

mm 

Tensão 

0- 

10VDC 

0,45 

mm aço 

inox 

 

*a 10 à 

15g 

 

7,5N 

 

IP65 

 

3 m 

 

Smartec 

 

7477,73 

BCG05- 

L1KM01PP 

Similar/Sick +-2mm 1250 

mm 

Tensão aço 

inox 

6 m/s 1N...1,4N IP50 1,5 

m 

Sick 4565,77 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Um draw wire que atende às especificações da aplicação e possui um bom 

custo/benefício é o modelo awp120 - 1000 - 5k - 3m – v, da fabricante Metrolog. Como 

é descrito na TABELA 2, o modelo possui fio de aço inox de alta resistência, proteção 

a choque e vibração, entre outras características. O modelo ilustrado tem como saída 

uma resposta de distância convertida em tensão analógica. O Modelo AWP120 se 

encontra na FIGURA 13. 

 

FIGURA 13 - DRAW WIRE AWP120 

FONTE: (Metrolog, 2022). 

 

Para verificação do deslocamento vertical do braço do AGV (elevação e 

rebaixamento), também será utilizado um sensor draw wire. Para que seja possível 

medir o deslocamento vertical do braço do robô será necessário utilizar um draw wire 

de, no mínimo, sete metros, para evitar colisões com prateleiras, materiais ou 

equipamentos. Um comparativo entre sensores tipo draw wire que atendem às 

especificações do projeto está ilustrado na TABELA 3. 
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TABELA 3 - COMPARATIVO DRAW WIRES VERTICAL 

 

Draw wire vertical 

Modelo Marca Linearidade Medição Saída Fio Vel. Max. F. 

Retração 

Proteção cabo Ref. R$ 

awp512 - 

7000 - 5k - 

3m - y - v 

 

Metrolog/Atec 

 

+-0,1% 

7000 

mm 

Tensão 

0- 

10VDC 

aço 

inox 

 

2 m/s 

 

12N 

 

IP65 

 

3 m 

 

Metrolog 

 

13397,65 

awp310 - 

7000 - 5k - 

3m - v 

 

Metrolog/Atec 

 

+-0,25% 

7000 

mm 

Tensão 

0- 

10VDC 

1 mm 

aço 

inox 

 

0,5 m/s 

 

2,4N 

 

IP65 

 

3 m 

 

Metrolog 

 

10232,75 

WDS- 7500-

P115- SA-U 

Smartec/Micro- 

epsilon 

 

+-11,3mm 

7500 

mm 

 

Tensão 

1 mm 

aço 

inox 

 

*a 6g 

 

24N 

 

IP65 

 

3 m 

 

Smartec 

 

13696,83 

WPS-7500- 

MK120- CR-

U 

 

Smartec/Micro- 

epsilon 

 

+-11,25mm 

 

7500 

mm 

 

Tensão 

0,45 

mm 

aço 

inox 

 

*aceleração 

2,5g 

 

13N 

 

IP65 

 

1 m 

 

Smartec 

 

9624,80 

BCG19- 

L1EM10PP 

Similar/Sick +-2mm 10000 

mm 

Tensão aço 

inox 

3 m/s 9...12N IP50 - Sick - 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Um draw wire que atende às especificações de deslocamento no avanço e tem 

um bom custo/benefício é o modelo awp512 - 7000 - 5k - 3m - y – v, da fabricante 

Metrolog. Como é mostrado na TABELA 3, o modelo possui fio de aço inox de alta 

resistência, proteção a choque e vibração, entre outras características. O modelo 

ilustrado tem como saída uma resposta de distância convertida em tensão analógica. 

Uma imagem ilustrativa de tal sensor pode ser observada por meio da FIGURA14. 

 

FIGURA 14 - DRAW WIRE AWP512 

 

FONTE: (Metrolog, 2022). 

 

Para auxiliar no controle do movimento horizontal, tanto da extensão, quanto 

do recolhimento do braço do robô, foram utilizadas duas chaves de fim de curso, em 

cada extremo do movimento, possibilitando a identificação de que o braço está 

totalmente estendido ou totalmente recolhido. 

Além disso, no mecanismo de avanço também foram utilizadas duas chaves fim 
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de curso. Essas chaves terão como objetivo identificar as posições mecânicas 

máximas toleráveis do deslocamento do mecanismo de avanço para que não 

aconteça nenhum dano ao sistema. 

Existem uma variedade de chaves de fim de curso no mercado, com 

acionamentos, saídas e características diferentes. Não há a necessidade de uma 

chave de fim de curso de alto custo e complexidade para este projeto, uma vez que 

se precisa de um acionamento simples com duas saídas, uma normalmente fechada 

e outra normalmente aberta. Uma chave que atende às necessidades do projeto é o 

modelo ME8111 da Sibratec. Esta chave pode ser observada por meio de uma foto 

ilustrativa apresentada na FIGURA 15. 

 

FIGURA 15 - CHAVE FIM DE CURSO ME8111 

 

 

FONTE: (Viewtech, 2022). 

 

A fim de evitar colisões entre o braço robótico com os materiais do almoxarifado 

ou estruturas dos nichos, foi definido que serão utilizados dois sensores ultrassônicos. 

Estes sensores detectam a distância entre o mesmo e um objeto e serão dispostos 

nas extremidades do robô. 

O sensor módulo ultrassônico JSN-SR04T-2.0 é de baixo custo, fácil de ser 

programado e atende às necessidades do projeto. Este sensor pode detectar a 

distância de um objeto até seis metros com precisão de 2 milímetros. Sua tensão de 

funcionamento é de 3 a 5.5 volts e corrente menor que 8 mili ampères. O sensor é 

ilustrado na FIGURA 16. 
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FIGURA 16 - SENSOR MÓDULO ULTRASSÔNICO JSN-SR04T-2.0 

FONTE: (Msseletronica, 2022). 

 

O funcionamento do sensor ultrassônico é relativamente simples, emitindo 

sinais ultrassônicos que rebatem no objeto à sua frente. Quando essas sondas 

ultrassônicas rebatem e voltam ao sensor, a distância entre o sensor e o objeto é 

calculada, tomando por base o tempo de trânsito do sinal. 

Cada nicho das prateleiras está identificado com um código de barras. Para 

ajudar no reconhecimento dos nichos, bem como dar sua exata posição, foi utilizado 

um leitor de código de barras. Algumas soluções que a princípio atendem às 

necessidades do projeto são os modelos DS5100, DS2100N - Série 2K e DS2400N - 

Série 2K da marca Datalogic e o modelo DMR-374XUN1 da marca Cognex. Outro 

modelo que está sendo estudado no momento é o CLV503-0000 da marca Sick. Este 

último é um leitor fixo de alcance médio, com laser de capacidade de leitura entre 60 

e 330 mm. A FIGURA 17 ilustra o campo de leitura e a resolução do modelo, o qual 

possui alimentação de 5 volts, uma entrada, uma saída digital e uma saída sonora 

“buzzer”. 
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FIGURA 17 - CARACTERÍSTICAS LEITOR CÓDIGO DE BARRAS 

FONTE: (Sick, 2022). 

 

Com base nas informações apresentadas na FIGURA 17, sabe-se qual deve 

ser a distância ótima entre o leitor e o código de barras, neste caso considerado o 

adequado nos 300mm, possibilitando o ajuste da distância do braço do robô até os 

nichos, com o intuito que a leitura seja realizada de forma correta. 

Para alimentar os dispositivos eletrônicos do braço robótico serão necessários 

dois conversores de tensão. Um conversor de 48 para 24 volts e outro de 48 para 12 

volts. Esses conversores serão utilizados para alimentar os diversos dispositivos 

instalados no robô de inspeção, para que o funcionamento do mecanismo de avanço 

(braço do robô) seja aconteça corretamente. Dois modelos que atendem os requisitos 

para o projeto são respectivamente o CHMC 48-24-1 e CHMC 48-12-2 da Powerbras. 

Os motores de passo funcionam através do controle individual de bobinas que, 

quando ativadas, atraem um dos polos do ímã conectado ao eixo do motor e provocam 

a rotação do motor. Existem diversos ímãs ao longo da circunferência do eixo do motor 

e diversas boninas ao longo do comprimento da circunferência de seu estator. 

Devido a esses diversos conjuntos de ímãs e boninas, deve-se realizar um 

controle preciso de qual bobina ativar e em qual instante, para que haja uma correta 
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atração e/ou repulsão dos ímãs, com a finalidade de controlar o sentido de rotação e 

a velocidade desta forma, o controle de todo o acionamento das bobinas do motor é 

realizado por um controlador externo, comumente denominado driver de controle. Tal 

controlador é, geralmente, constituído de um microcontrolador aliado a transistores 

que acionam as bobinas na ordem correta e na velocidade desejada. 

O motor de passo escolhido para realizar o deslocamento horizontal do braço 

do robô é uma versão especial do motor de passo. Esta versão é um equipamento 

intermediário entre um motor de passo (sem controle de posicionamento do eixo) e 

um servo motor (motor com controle de posicionamento do eixo). Este motor especial, 

denominado de Easy Servo, detém as características de um motor de passo, que 

realiza o movimento do eixo por meio de pulsos em suas bobinas, e as características 

de um servo motor, o qual controla a posição do eixo por meio de um feedback de um 

encoder. Este tipo de motor desempenha o posicionamento de seu eixo com alto 

torque e precisão. Uma imagem ilustrativa do disposto pode ser observada na FIGURA 

18. 

FIGURA 18 - MOTOR DE PASSO EASY SERVO 

 

FONTE: (Kalatec Automação, 2022). 

 

As câmeras que serão acopladas ao mecanismo de avanço do robô de inspeção 

constituem uma parte fundamental do projeto. Através delas, serão capturadas as 

fotos dos pallets, nichos etc., que posteriormente serão processadas e, por fim, será 

realizado o reconhecimento e contagens dos itens presentes nas imagens. A solução 

proposta no robô possui quatro câmeras que capturarão fotos superiores dos nichos 

e uma câmera frontal, constituindo um grande campo de visão que cobre toda a 

extensão do nicho. As câmeras que foram adquiridas para o projeto são do modelo 

Intel Realsense L515. Este modelo de câmera LiDAR, realiza uma varredura de 

profundidade à laser e captura imagens em alta resolução, possui um consumo de 
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energia inferior à 3,5 W, o que garante grande autonomia de operação. A câmera L515 

é apresentada na FIGURA 19. 

 

FIGURA 19 - CÂMERA INTEL REALSENSE L515 

FONTE: (Intel, 2022). 

 

Os algoritmos de avaliação da qualidade da imagem (IQA) examinam qualquer 

imagem e geram uma pontuação de qualidade em sua saída. Os IQAs podem ser do 

tipo de referência completa (FR), onde uma imagem sem distorção (referência) é 

comparada com sua imagem distorcida. Essa medida é geralmente aplicada na 

avaliação da qualidade dos algoritmos de compressão de imagem. Outra possibilidade 

é com referência reduzida (RR), sem uma imagem de referência, mas uma imagem 

com algumas informações seletivas sobre ela. Finalmente, o não-referencial (NR) ou 

o objeto cego IQA, onde a única entrada do algoritmo é uma imagem cuja qualidade 

você deseja ser verificada. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os temas que se mostraram relevantes foram extraídos de artigos e relatos de 

implantações em empresas que aplicaram o sistema automatizado em seus 

processos de gestão de armazém. 

Para esta pesquisa foram usadas palavras chaves como: 

Warehouse Management System, Picking, Centro de Distribuição, Estoque, Kanban, 

Curva ABC, Almoxarifado e Gestão de Estoque. 

A gestão do inventário, é um processo de alta responsabilidade e custo, que 

pode sofrer com divergências de informações. Comumente é um processo periódico 

no qual se realiza a verificação e quantificação de itens disponíveis no estoque de 

uma empresa ou área. Da mesma forma, é visto como uma fonte potencial de 

problemas de planejamento e geração de custos para uma empresa (BERG; ZIJM, 

1999). Grandes investimentos para automatizar o gerenciamento de inventário, o 

coração   da   operação   dos   armazéns,   são   outro   imperativo    estratégico. Para 

automatizar as contagens de ciclo, os executivos de armazém planejam substituir 

planilhas físicas por computadores e tablets portáteis que forneçam acesso em tempo 

real aos sistemas de gerenciamento do armazém. A ideia é aumentar a precisão do 

inventário, reduzir a falta de estoque e melhorar o serviço ao cliente (IMAM, 2019) 

Segundo Pozo (2010) o tipo de inventário rotativo, consiste em esforços de uma 

quantidade de pessoas que se dedicam a esta atividade, durante o ano. É feito um 

cronograma no qual é envolvido ao menos uma vez por ano cada item. O modelo de 

contagem cíclica ou ainda conhecido como inventário rotativo fornece uma vantagem 

em relação ao inventário físico anual (PAOLESCHI, 2014). 

Para Cardoso (1995), acuracidade é tida como o indicador feito com base em 

inventários em comparação à quantidade física do insumo com a quantidade apontada 

em seu sistema operacional. Logo, se pode ter em mente que a acuracidade é 

fundamental para a boa gestão de estoque de uma organização, uma vez que 

influencia diretamente em outros setores. Quando a organização não apresenta 

acuracidade completa, em se falando da Copel Distribuição, é possível a ocorrência 

de problemas na execução do seu caderno de obras, impactando na relação com os 

s consumidores. A acuracidade influencia a armazenagem, uma vez que um estoque 

bem acurado auxilia na melhor distribuição de materiais em seus almoxarifados 
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distribuídos geograficamente nas cinco principais regiões do Paraná, além da 

disponibilidade de espaço em depósitos. 

O WMS, do Inglês Warehouse Management System, é uma solução 

consolidada em parte das empresas de grande e médio porte, e dentro do processo 

logístico da Copel Distribuição não é diferente. Com a implantação do sistema SAP 

em 2012, esse módulo é utilizado para realizar o gerenciamento dos sistemas de 

depósitos de modo que, o processo para realização de inventários está contemplado 

neste módulo ERP (do Inglês Enterprise Resource Planning) com um, planejamento 

que permite centralizar, de forma sistematizada, informações sobre os recursos da 

empresa, fluxo de entrada e saída de produtos (e recursos diversos). Possibilita 

também, a comunicação com áreas de compra e venda, dentre outras (DAVARZANI; 

NORRMAN, 2015), (BERG; ZIJM, 1999), (KEMBRO; DANIELSSON; SMAJLI, 2017). 

Ferramentas como essas, são indispensáveis à medida em que as empresas crescem 

em estrutura e produtividade, a gestão dos estoques acaba se tornando inviável de 

forma não sistemática. 

No entanto, a automação desempenhou um papel importante no aumento da 

eficiência dentro do depósito: a comunicação eficiente das etapas de automatização, 

estabelecendo uma comunicação eficiente com os sistemas de gerenciamento de 

depósito. No entanto, somente o sistema ERP com um módulo eficiente como o WMS, 

não cobrem uma lacuna em que a intervenção humana fica suscetível aos erros de 

processos, pois o trabalho manual, está presente em algumas etapas do processo de 

movimentação e armazenagem de materiais. Neste contexto, surge a tendência atual 

de automatização das etapas do processo, desde o registro de entrada e saída de 

itens, monitoramento e contagem de itens do estoque e todas as movimentações que 

possam gerar alterações no registro informatizado do estoque. (GU; 

GOETSCHALCKX; MCGINNIS, 2007). 

O controle de estoques está alinhado a um sistema eficaz, que deverá fornecer 

em qualquer período, as quantidades que estão disponibilizadas, em qual localidade, 

as compras realizadas, devoluções e compras que foram recebidas e aceitas. 

(PAOLESCHI, 2014). 

De acordo com Castiglioni (2010) para desenvolver o inventário em uma 

empresa e conseguir resultados satisfatórios, deve haver planejamento minucioso, 

através de reuniões prévias, com designações de tarefas, escolha de pessoas 

qualificadas, inclusive os materiais a serem usados no inventário como etiquetas, 
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papéis, impressos etc. Sendo assim, o grau automatização de depósitos pode se 

estender a casos mais complexos, nos quais se busca uma operação livre de 

intervenção humana. 

O controle em tempo real do inventário, pode ser realizado por sistemas 

automatizados. A necessidade de comunicação e interação com sistemas de 

gerenciamento de depósito para manter as informações atualizadas e a 

rastreabilidade dos produtos no estoque fazem com que o WMS seja considerado o 

coração dos depósitos automatizados (DENG; MAO; GAN, 2018). 

Automação de Depósitos ou Warehouse Automation, é uma temática em alta 

nos últimos anos, com evidências tais como a realização de desafios anuais com 

inovações e automatização na área, organizados pela gigante do segmento de 

comércio eletrônico, e umas das maiores, e mais valiosas empresas da atualidade, 

Amazon (SINGH, 2018). 

Para o sistema de identificação de produtos ou códigos de materiais, a 

aplicação da tecnologia no processo de registro de identificadores, como o exemplo 

imediato dos códigos de barra, já aponta uma série de benefícios, como a 

possibilidade de identificar os códigos a distâncias muito superiores do que os leitores 

de códigos de barras a laser, reconhecer e identificar (registrar) diversas etiquetas em 

um mesmo enquadramento de imagem. Adicionalmente, outras funções tais como a 

contagem de objetos, estimativa de dimensões ou volumes, dentre outras (KEMBRO; 

DANIELSSON; SMAJLI, 2017), podem enriquecer o banco de dados referentes aos 

itens que entram ou saem do estoque. 

Os sistemas de armazenagem automatizados são processos aplicados no 

mercado atualmente. Citam-se como exemplo três empresas que aplicam este tipo de 

sistema sendo elas a Força Aérea Brasileira (FAB), Volkswagen e a Natura. 

A Força Aérea Brasileira em 2011 concebeu, pela Subdiretoria de 

Abastecimento (SDAB), da Diretoria de Intendência (DIRINT), um sistema de 

Automatização do Armazém Central do Fardamento, utilizando a automação industrial 

e identificação por radiofrequência para a gestão de estoques (FORÇA AÉREA 

BRASILEIRA, 2011). O sistema implantado no Armazém Central do Fardamento 

Reembolsável, situado no Campo de Marte, em São Paulo, representa redução de 

espaço físico, tempo, trabalho humano e consequentemente a margem de erro 

(FORÇA AÉREA BRASILEIRA, 2011). O processo anterior ao implantado demandava 

o trabalho de dezoito pessoas, atualmente demanda apenas quatro pessoas. Outro 



39 
 

benefício foi o aumento da capacidade de atendimento obtida que passou de 220 mil 

para 500 mil itens fornecidos por ano (FORÇA AÉREA BRASILEIRA, 2011). O atual 

sistema possui um dispositivo robótico sobre trilhos que, ao ser solicitado via sistema 

de comando de gestão da aeronáutica, busca a caixa com os componentes solicitados 

e leva até a área de retirada. Na área de retirada há um totem onde o operador confere 

as solicitações e retira ou insere os produtos das caixas. Cada produto do estoque 

recebe etiquetas com leitura por radiofrequência e código de barras. Através da 

radiofrequência é possível fazer um inventário rápido dos itens em estoque e ainda 

saber quantos estão sendo retirados. Se houver qualquer divergência entre as 

informações de saída e entrada, será informado através do totem e a ação não pode 

ser finalizada. Após a tarefa do operador, o robô leva a caixa até a posição disponível 

no estoque. Outras vantagens obtidas são a rastreabilidade dos itens em todas as 

suas fases e com maior precisão, segurança, e consequentemente um melhor 

acompanhamento dos prazos de entrega aos clientes (FORÇA AÉREA BRASILEIRA, 

2011). 

A Volkswagen, com sede situada na Alemanha é a maior montadora de carros 

da Europa, e em média, entrega 750 carros por dia. Alguns dos desafios do sistema 

de estoque é o espaço físico para suportar essa quantidade de automóveis e a sua 

movimentação. A solução encontrada pela Volkswagen foi a criação do maior estoque 

automatizado de automóveis do mundo. O armazém possui duas torres, cada uma 

com 60 metros e 20 andares, com capacidade de armazenar até 400 veículos. O 

sistema é capaz de realizar 120 entregas por hora (VOLKSPORSCHE, 2009). Com a 

implantação deste sistema, os carros deixaram de ser entregues pelos vendedores 

(humanos) para serem entregues através de um robô controlado por computador 

(VOLKSPORSCHE, 2009). O sistema funciona da seguinte forma, o cliente faz a 

compra do automóvel, e na data informada retorna à sede para retirar o veículo, entra 

em contato com o consultor, que confirma o pedido via computador. Em seguida o 

cliente se dirige ao local de entrega do veículo. Nesse interim o sistema de controle 

do estoque, identifica o pedido do cliente e verifica em qual posição do armazém está 

localizado e instrui o robô para realizar a retirada e movimentá-lo até a posição de 

entrega. Esse processo de retirada do automóvel pelo robô leva em média 60 

segundos. Os clientes podem verificar o andamento do pedido via tela disponível no 

local de entrega (VOLKSPORSCHE, 2009). 

A Natura, fundada em 1969, é a maior empresa do Brasil do setor de higiene 
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pessoal, perfumaria e cosméticos. Possui sede em Cajamar (SP) e na sua estrutura 

possui oito centros de distribuição no Brasil e seis nas operações internacionais, 

movimentando cerca de 62,3 mil pedidos por dia (NATURA, 2015). Na sua sede em 

Cajamar a Natura possui um almoxarifado central, também denominado de armazém 

vertical. O complexo tem dimensões de 120mx30mx30m com 24 mil pallets, e possui 

7 corredores, com 91 posições de 19 m de altura. O armazém vertical é todo 

automatizado e climatizado. O sistema de gerenciamento permite a organização do 

armazém de acordo com o uso, possui rotinas de reabastecimento automático para 

todos os setores (NATURA, 2015). 

 

4.1 TECNOLOGIA DE MERCADO 

 

Contabilizar os veículos do pátio de uma montadora, fazer o inventário de 

milhares de produtos em um estoque ou encontrar pequenas divergências entre, 

literalmente, milhões de dados. Ações como essas são comuns nos processos de 

inventários e auditorias. 

Pesquisas foram realizadas em artigos, notícias e entre outros informativos 

relativos à automatização de inventários, dentre elas seguem algumas informações 

sobre essa funcionalidade: 

• A Nissan, devido ao volume de veículos em seus pátios ao final do ano precisa 

realizar seu inventário físico. Considerar contagens por amostragem para fazer 

o saldo deste balanço, um dos riscos mais relevantes para a companhia. Por 

outro lado, os pátios são enormes e impossibilitavam contagens mais amplas 

e detalhadas. Desse impasse, surgiu a ideia de utilizar Drones para fazer o 

mapeamento aéreo. Além de contar a quantidade de veículos, identificar cada 

modelo por reconhecimento de objetos e cruzamento de informações sobre 

altura, densidade e distância do chão. São dados extremamente relevantes que 

contribuíram para reduzir o risco de divergências, garantindo assim a 

acuracidade dos estoques (Valor Econômico 2019). 

• Criada há sete anos por dois estudantes da Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo (Poli-USP), a Automni, empresa da área de robótica, quer tornar 

o Rhino, o carro-chefe da companhia. Esse veículo robotizado é usado no 

gerenciamento de centros de distribuição. O projeto - batizado de Argos - tem 

o apoio do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe) da 
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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e já está 

em desenvolvimento. Consiste no acréscimo de funcionalidades à tecnologia 

utilizada no Rhino, uma espécie de transpaleteira autônoma (FIGURA 20), que 

navega sem nenhuma interferência humana, e que é usada hoje por empresas 

do porte da Unilever, Mercado Livre e Dell. 

No Rhino, um sistema acoplado ao veículo recebe ordens por meio eletrônico 

e, com base no endereço fornecido - “rua” ou local dentro do centro de 

distribuição –, identifica e entrega o produto desejado. 

“A ideia é acoplar ao Rhino um mastro telescópico retrátil munido de câmeras 

para que, além de entrega e retirada de produtos das prateleiras, o robô possa 

fazer ainda um inventário completo em todo o espaço destinado ao estoque”, 

resume André Abrami, um dos fundadores da Automni. 

De acordo com Abrami, as câmeras lerão todos os códigos de barra das 

etiquetas das caixas estocadas. A quantidade de câmeras - assim como o 

tamanho do mastro - dependerá do número de andares e de prateleiras do 

centro de distribuição. 

O maior obstáculo tecnológico a ser transposto no projeto ao longo dos 

próximos meses será a aferição dos instrumentos ópticos, de forma a permitir 

uma leitura precisa dos dados sob qualquer tipo de iluminação. A assertividade 

da leitura também precisará ser combinada com uma correta velocidade do 

robô em solo. 

A principal vantagem oferecida pelo robô, segundo Abrami, será a economia 

de tempo: se hoje um inventário leva por volta de dois dias para ser feito, com 

o novo sistema será possível inventariar tudo no horário do almoço dos 

funcionários (Usinagem Brasil, 2019). 

 

FIGURA 20 – VEÍCULO ROBOTIZADO RHINO 

FONTE: AUTOMNI (2019). 
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5 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia proposta para a execução das simulações necessárias para a 

presente dissertação é descrita nos subcapítulos 4.1 Materiais e 4.2 Método. 

 

5.1 MATERIAIS 

 

Os materiais que se pretendem utilizar nesse projeto estão listados a seguir. 

Softwares para projeto mecânico e simulações: 

• 3Ds Max 

• Autodesk Maya (usado temporariamente) 

• Adobe Premiere Pro 

• Inventor 

Hardware para projeto mecânico, simulações e visão computacional: 

• Servidor: Servidor tipo torre modelo Dell Poweredge T440. Este modelo é 

composto por 2 Intel Xeon Silver 4208 e memória RAM de 16GB. Todavia este 

modelo não inclui uma placa de vídeo. 

• Placa de vídeo: TITAN RTX NVIDIA. Esta placa possui características 

específicas que a tornam uma poderosa ferramenta de IA (Inteligência 

Artificial). Entre suas características destacam-se arquitetura NVIDIA, 24GB 

GDDR6, 576 tensor cores e 4608 CUDA Cores, boost clock de frequência 1770 

MHz, conectores 3 x DisplayPort, 1x HDMI e um USB-C. 

Software para visão computacional: 

• Google Collaboratory 

• Python 3.6.9 

• Labelimg 

• Visual Studio Code 

Bibliotecas para visão computacional: 

• Pytorch 

• Pretrainedmodels 

• Efficientnet_pytorch 

• Numpy 

• Matplotlib 

• Sklearn, Opencv e Yolo por meio do framework em C++ Darknet 



43 
 

5.2 MÉTODO 

 

O método escolhido é composto por blocos contemplando a avaliação do 

processo logístico corrente, requisitos do sistema a ser desenvolvido, apresentação 

do modelo de integração dos sistemas: avaliação de técnicas de visão computacional; 

integração e testes dos sistemas no almoxarifado; desenvolvimento do robô de 

Inspeção; desenvolvimento do sistema de locomoção do robô de inspeção e por fim, 

avaliação preliminar dos impactos operacionais e financeiros da implementação do 

sistema. A FIGURA 21 apresenta o fluxograma do método proposto. 

 

FIGURA 21 - FLUXOGRAMA PARA A CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DE 

SISTEMA AUTOMATIZADO 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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A seguir são descritas as atividades correspondentes a cada parte que compõe 

o fluxograma: 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO LOGÍSTICO: Essa avaliação é feita a partir da análise 

do fluxo logístico atual do almoxarifado, onde são analisadas as entradas (Indbound) 

por fornecedores e saídas (Outbound) de materiais para as obras de distribuição, e a 

forma como o sistema ERP da concessionaria atualiza as informações. 

 

REQUISITOS DO SISTEMA A SER DESENVOLVIDO: Essa parte contempla o 

levantamento de requisitos para o sistema. Nela são levantados os requisitos de 

negócio e técnicos que o sistema deve contemplar para atender às necessidades da 

Copel DIS, e é feita através de visitas técnicas nas instalações do depósito para 

analisar o processo de inventário e entrega de materiais. 

 

APRESENTAÇÃO DO MODELO DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS: O modelo de 

integração do robô com o sistema de gestão de recursos da empresa é proposto e 

submetido à aprovação da equipe técnica da companhia. Este modelo de integração 

será responsável pela conexão dos sistemas responsáveis pela conferência dos 

materiais movimentados durante um período. Ao final de cada dia são coletadas as 

informações referentes à movimentação dos materiais, seja pela realização de 

entrada em estoque ou saídas para obras no sistema de gestão de recursos (ERP) da 

companhia. O modelo de integração será fundamentado na implementação e teste da 

comunicação entre o software do sistema com o software de gestão já utilizado na 

empresa. 

 

AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS DE VISÃO COMPUTACIONAL: Essa parte é executada 

com a aplicação de uma técnica de visão computacional, para a verificação dos 

produtos em estoque, composta pelas etapas de segmentação, identificação e 

classificação. 

 

INTEGRAÇÃO E TESTES DOS SISTEMAS NO ALMOXARIFADO: O sistema é 

montado em campo, nas instalações do almoxarifado central da companhia, e testado 

em condições reais de operação e comunicação com o sistema de gestão de estoque 

da empresa. Nessa integração do sistema com o SAP, serão desenvolvidos os 
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mecanismos de coleta de dados do ERP da concessionária, assim como de 

alimentação das informações produzidas pelo sistema a ser desenvolvido no decorrer 

do projeto neste ERP. 

 

DESENVOLVIMENTO DO ROBÔ: Relativo ao desenvolvimento, o foco é a concepção 

e projeto da estrutura física, contendo tanto a instrumentação responsável pelo 

registro das informações de entrada e saída de um determinado item no estoque do 

almoxarifado quanto os sensores e dispositivos voltados à segurança operacional do 

conjunto. O conjunto será instalado, posteriormente, no almoxarifado central da 

companhia. Esta etapa é fundamentada na pesquisa e especificação de 

instrumentação (câmera, iluminação, sensores ultrassônicos, dentre outros), e no 

desenvolvimento dos projetos construtivos, em software de desenho e projeto. 

 

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS IMPACTOS OPERACIONAIS E FINANCEIROS: 

Nessa etapa são avaliados os impactos da implantação do sistema sobre aspectos 

operacionais e financeiros da unidade de logística da empresa. A avaliação tem 

caráter preliminar levando-se em conta que uma avaliação mais detalhada requer um 

tempo de   operação   que   extrapola   o   cronograma   desta pesquisa. A avaliação 

é baseada na análise comparativa da alocação de mão de obra envolvida direta e 

indiretamente nos processos de entrada e saída de itens no estoque antes e após a 

implementação do sistema automatizado. 
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6 ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso apresenta as etapas realizadas para o desenvolvimento da 

pesquisa, ou seja, as etapas necessárias para se alcançar o objetivo geral do trabalho. 

 

6.1 AVALIAÇÃO DO PROCESSO LOGÍSTICO 

 

O fluxo logístico atual do almoxarifado, inicia-se pelo recebimento de materiais 

oriundos de fornecedores com suas respectivas Notas Fiscais, as quais são entradas 

no sistema de informação o ERP (Enterprise Resource Planning) da SAP. Dentro do 

sistema SAP, são utilizados os módulos WMS (Warehouse Management System), 

responsáveis por toda parte de endereçamento dos materiais em suas respectivas 

posições de depósito, além de subsidiar as informações para realização de 

inventários. O módulo MM (Materials Management) tem como funcionalidade as 

questões contábeis para os materiais movimentados. SD (Sales and Distribution) é o 

módulo que realiza as movimentações dos materiais junto aos clientes. No módulo PS 

(Project System) são originados os documentos de requisição de materiais, das 

funcionalidades de toda cadeia de suprimentos e do processo logístico. Essa análise 

visa identificar em qual estágio do processo será inserido o sistema aqui proposto, 

bem como evidenciar as lacunas ou gargalos do processo logístico corrente. 

 

6.2 REQUISITOS DO SISTEMA A SER DESENVOLVIDO 

 

Nesta seção são discutidos e avaliados alguns parâmetros que são requisitos 

para a aplicação do projeto do sistema automatizado de verificação de inventário pelo 

robô de inspeção no armazém da Copel, justificando as futuras escolhas do escopo 

do projeto. 

Dentre os principais pontos e características a serem estudadas, estão: o 

próprio armazém da Copel, suas dimensões, regiões e divisões; as dimensões das 

prateleiras, quantas são e como estão dispostos os nichos e peso do mecanismo de 

inspeção. 

 

6.2.1 ARMAZÉM COPEL 

 

Para fins de contexto, serão discutidas brevemente algumas características do 

armazém onde será aplicado o sistema automatizado de inspeção, do robô AGV. O 
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armazém possui uma entrada de 4,5 metros de largura e 4,7 metros de altura, 

localizada entre os mezaninos e uma saída próximo a área de blocagem, com as 

mesmas medidas. A localização da entrada e saída pode ser mais bem visualizada 

pelo layout na FIGURA 22. 

A área A, visualizada na FIGURA 23a, é a região de espera para liberação de 

qualidade, possuindo alguns pallets com conteúdo fechado e empilhadeiras paradas, 

com a quantidade e disposição variando ao longo dos períodos. A área B é a região 

de boxes em espera para saída de material, visualizado na FIGURA 23b. A área C é 

a região de blocagem, visualizado na FIGURA 23c. 

 

FIGURA 22 - FOTO DO ARMAZÉM DA COPEL VISÃO ENTRADA 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

 

FIGURA 23 - FOTOS DA ÁREA DE ESPERA (A), ÁREA DE SAÍDA (B) E ÁREA DE 

BLOCAGEM (C) 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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A região denominada como base é a região de repouso e recarga do robô de 

inspeção, localizada numa posição estratégica que pode ser considerada como inicial 

de inspeção, já que o percurso, como será apresentada na próxima seção, tem como 

início nesta área. 

 

6.2.2 PRATELEIRAS 

 

As prateleiras do almoxarifado, em geral, têm quatro níveis verticais, possuindo 

divisórias a cada dois pallets dispostos na horizontal. Na FIGURA 24 pode-se 

visualizar a disposição dos pallets e objetos na prateleira. Para identificação, no início 

de cada prateleira se tem uma placa enumerada e com um código de AN, como 

observado na FIGURA 25, sendo N uma letra em ordem alfabética, de A A até o X, ou 

seja, 24 prateleiras. As dimensões aproximadas das prateleiras se encontram na 

TABELA 4 e na FIGURA 26. 

 

FIGURA 24 - EXEMPLO DE 

DISPOSIÇÃO  DOS PALLETS NA 

PRATELEIRA 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 

FIGURA 25 - PRATELEIRAS COM 

IDENTIFICAÇÃO AA ATÉ AX 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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TABELA 4 – MEDIDAS E QUANTIDADES DE PRATELEIRAS (*SUPONDO 

QUATRO NÍVEIS) 

 

Medidas e quantidades de Prateleiras 

Comprimento 30 metros 

Largura 1 metro 

Altura 5 metros 

Quantidade prateleiras 24 prateleiras 

Quantidade de nichos* 104 nichos por 

prateleira 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

 

FIGURA 26 - DIMENSÕES DA PRATELEIRA 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

 

Porém as prateleiras não estão todas dispostas da mesma maneira. Em alguns 

casos as prateleiras estão utilizando dois espaços de pallet para um mesmo objeto, 

como na FIGURA 27a, com alturas de níveis diferentes e quantidade de níveis 

diferentes, como na FIGURA 27b. 
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FIGURA 27 - (A) FOTO COM OBJETO OCUPANDO DOIS ESPAÇOS. (B) 

PRATELEIRA COM MAIS DE QUATRO NÍVEIS E DIFERENTES ALTURAS 

(SEGUNDO E TERCEIRO NÍVEL) 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

Nas prateleiras, além da identificação no corredor principal, há uma 

identificação por código de barras e uma numeração por pallet, FIGURA 28, no 

formato XXAA-XXX, sendo X um dígito e A uma letra, como pode ser observado na 

FIGURA 29. 

 

FIGURA 28 - FOTO FRONTAL DOIS 

ÚLTIMOS NÍVEIS DE UMA 

PRATELEIRA 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

FIGURA 29 - IDENTIFICAÇÃO DO 

PALLET 

 

FONTE: O AUTOR 

(2021). 
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6.2.3 NAVEGAÇÃO NO INTERIOR DO ALMOXARIFADO 

 

 

Dentre as alternativas tecnológicas para a movimentação foram analisadas e 

listadas as que se adequam à realidade do almoxarifado da COPEL polo Atuba. 

Avaliando a altura, capacidade de carga e espaço para manobra, tem-se, 

resumidamente, as seguintes opções: 

• Empilhadeira elétrica automatizada encontrada no mercado; 

• Empilhadeira trilateral automatizada ou manual com adaptação de automatização 

por parte do Lactec; 

• Veículo autônomo AGV (Automated Guided Vehicle) transportadora ou rebocadora, 

com adaptação de elevação e mecanismo de inspeção por parte do Lactec; 

• Empilhadeira elétrica retrátil comercial, com adaptação da automação e mecanismo 

de inspeção nos garfos por parte do Lactec. 

A alternativa escolhida foi utilizar uma empilhadeira elétrica retrátil disponível 

no mercado, que possui a capacidade de movimentar o mastro para frente e para trás. 

Para isso, se faz necessária uma adequação para uma movimentação automatizada 

sincronizada com o mecanismo de inspeção. A ideia foi utilizar os garfos da 

empilhadeira para acomodar o mecanismo, que se movimenta para fora e para dentro 

do garfo, aproveitando o movimento horizontal do próprio garfo, conforme demonstram 

modelos de mercado na FIGURA 30. 

 

FIGURA 30 - EMPILHADEIRAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 

 

FONTE: PALETRANS – CROWN E STILL (2020). 
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A FIGURA 31 ilustra as rotas possíveis e necessárias para que o robô possa 

realizar o inventário de todo o almoxarifado. Cada prateleira possui 30 m de 

comprimento, 2,2 m de largura, altura de 7 m e uma distância de 4 m entre si. Foram 

considerados 26 pallets por prateleiras em seu primeiro nível totalizando 624 

possibilidades de acesso do robô. 

 

FIGURA 31 - ROTAS POSSÍVEIS PARA NAVEGAÇÃO DO ROBÔ 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

A FIGURA 32 apresenta o corredor de acesso a todas as 24 prateleiras do 

almoxarifado do Atuba, sendo “espinha” do mapa de navegação do robô. Nota-se que 

além da quantidade de pontos a serem percorridos se faz necessário ainda considerar 

os 4 níveis das prateleiras. 

 

FIGURA 32 - FOTO DO CORREDOR DE ACESSO A TODAS AS PRATELEIRAS 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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A distância de movimentação do robô foi extraída com base nas medições 

realizadas em campo e de informações fornecidas pela Copel. Tal distância foi 

necessária para uma cotação da automatização da empilhadeira retrátil. 

O armazém a ser aplicado o sistema de inspeção por AGV possui 24 

prateleiras, dispostas em duplas, com um comprimento de 30 metros, largura de 1 

metro e altura com cerca de 5 metros. Cada prateleira possui 26 “regiões” por nível, 

ou seja, espaços por nível para posicionamento de um pallet. As prateleiras possuem 

quatro níveis, ou seja, quatro andares, resultando num total de 2496 nichos. A 

distância entre cada dupla de prateleira, ou seja, a largura do corredor da prateleira 

foi estimada de 4 metros. A TABELA 5 resume a quantidade de nichos. 

 

TABELA 5 – TABELA COM QUANTIDADE DE NICHOS (*UTILIZANDO MÉDIA DE 4 

NÍVEIS NA PRATELEIRA) 

Quantidade de nichos* 

Por nível 26 nichos 

Por prateleira 104 nichos 

Por corredor 208 nichos 

Total 2496 nichos 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

Na FIGURA 33 é possível observar os percursos representados por traços de 

cores diferentes, de amarelo, azul e verde, e a TABELA 6 resume as distâncias dos 

recursos, na qual abaixo serão detalhados os cálculos e as equações utilizadas. 

 

TABELA 6 – TABELA COM AS MEDIDAS TOTAIS DOS PERCURSOS 

 

Distâncias dos percursos 

Percurso azul 384 m 

Percurso verde 68,2 m 

Percurso amarelo 1092 m 

Total do percurso 1544,2 m 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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FIGURA 33 - PERCURSO DE INSPEÇÃO COM DISTÂNCIAS ORGANIZADAS POR 

CORES 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

O percurso identificado na cor azul totaliza 384 metros, calculado a partir da 

Equação 1. 

𝐷i𝑠𝑡â𝑛𝑐i𝑎 𝑎𝑧𝑢𝑙 

= 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡i𝑑𝑎𝑑e 𝑑e 𝑐o𝑟𝑟e𝑑o𝑟e𝑠 

∗ (𝐶o𝑚𝑝𝑟i𝑚e𝑛𝑡o 𝑝𝑟𝑎𝑡e𝑙ei𝑟𝑎 + 2 

𝑚e𝑡𝑟o𝑠) 

Equação 1 

Sendo 12 a quantidade de corredores, 30 metros o comprimento da prateleira 

e 2 metros a distância estipulada da entrada do corredor principal para o corredor da 

prateleira, ou seja, a distância entre o traço verde e o início da prateleira (ou traço 

cinza). A distância do corredor principal, representado pelo traço verde, é de 68,2 

metros, calculada pela Equação 2. 

𝐷i𝑠𝑡â𝑛𝑐i𝑎 𝑣e𝑟𝑑e = 𝐷i𝑠𝑡â𝑛𝑐i𝑎 e𝑛𝑡𝑟e 𝑡𝑟𝑎ço 𝑎𝑧𝑢𝑙 ∗ 11 Equação 2 

 

Sendo a distância entre traço azul 6,2 metros, calculado pela: 

𝐷i𝑠𝑡â𝑛𝑐i𝑎 e𝑛𝑡𝑟e 𝑡𝑟𝑎ço 𝑎𝑧𝑢𝑙 

= 𝐷i𝑠𝑡â𝑛𝑐i𝑎 e𝑛𝑡𝑟e 𝑝𝑟𝑎𝑡e𝑙ei𝑟𝑎𝑠 + [2 

∗ (𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑡e𝑙ei𝑟𝑎 + 0,1)] 

 

 

Equação 3 
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Sendo 4 metros a distância entre prateleiras (ou largura do corredor da 

prateleira), 1 metro a largura de uma prateleira e 0,1 metro a distância adicional pelo 

afastamento entre um par de prateleira. Assim, a distância entre o traço azul é a 

distância do centro de um corredor da prateleira até o próximo. 

O posicionamento do robô para inspeção, representado pelas linhas amarelas, 

resulta num total de 1092 metros, calculado pela Equação 4: 

 

𝐷i𝑠𝑡â𝑛𝑐i𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑟e𝑙𝑎 = 𝑃o𝑛𝑡o𝑠 𝑑e i𝑛𝑠𝑝eção ∗ 𝐷i𝑠𝑡â𝑛𝑐i𝑎 𝑝o𝑠i𝑐io𝑛𝑎𝑚e𝑛𝑡o 
Equação 4 

 

 
Sendo 624 a quantidade de pontos de inspeção, ou seja, a quantidade de 

entradas do AGV para se posicionar no pallet, e 1,75 metros a distância de 

posicionamento, estipulado de uma maneira que o AGV se posicione a 

aproximadamente 25 centímetros de frente à prateleira. Assim, somando todas as 

distâncias, resulta em 1544,2 metros, calculada pela Equação 5. 

 

 

𝐷i𝑠𝑡â𝑛𝑐i𝑎 𝑡o𝑡𝑎𝑙 

= 𝐷i𝑠𝑡â𝑛𝑐i𝑎 𝑎𝑧𝑢𝑙 + 𝐷i𝑠𝑡â𝑛𝑐i𝑎 𝑣e𝑟𝑑e 

+ 𝐷i𝑠𝑡â𝑛𝑐i𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑟e𝑙𝑎 

Equação 5 

Nota-se que esta distância total não consta a distância da base do AGV até o 

percurso de inspeção, mas, como observado pela FIGURA 33, a base do AGV se 

encontra próximo da primeira prateleira e Área A. 
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6.3 PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO 

 

O procedimento básico da inspeção dos nichos é realizado em três etapas, 

sendo elas o deslocamento e o posicionamento vertical, o posicionamento horizontal 

e, por fim, a captura de imagens do nicho. Essas etapas, assim como as relações 

entre elas podem ser observadas por meio do BPMN (Business Process Model and 

Notation – Modelo e Notação de Processos de Negócios) apresentado na FIGURA 34. 

 

FIGURA 34 - DIAGRAMA DE BLOCOS AGV/ROBÔ 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Basicamente, o funcionamento de uma operação de inspeção é iniciado com o 

recebimento de uma lista de endereços que necessitam de inspeção. Com isso, o 

AGV movimenta-se e posiciona-se em frente do endereço a ser inspecionado. Ao 

chegar no endereço, o braço do robô movimenta-se verticalmente, controlando a 

altura do deslocamento com o auxílio de um draw wire e verificando o scanner de 

código de barras. 

Com o posicionamento correto em frente ao nicho a ser inspecionado, é ativado 

o sensor de presença ultrassônico, com o intuito de identificar continuamente 

eventuais barreiras que possam ocasionar uma colisão com o braço do robô. 

Concorrentemente ao monitoramento do sensor de barreira, ocorre a extensão do 
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braço do robô, sendo esta extensão monitorada por meio de um fim de curso, para 

que este se aproxime do nicho. 

De frente ao nicho e próximo a este, é realizada a captura de sua imagem 

frontal. Após essa captura, é ativado o monitoramento do draw wire de descolamento 

horizontal para controlar o avanço do mecanismo de avanço no interior do nicho. A 

partir da ativação do monitoramento horizontal, inicia-se o procedimento de captura 

de imagens do interior do nicho. Esse procedimento é realizado deslocando-se o 

mecanismo do robô de acordo com um comprimento calculado e capturando-se 

imagens das câmeras acopladas neste mecanismo, obtendo-se 4 imagens superiores 

do pallet que está alocado no interior do nicho. Após completar a captura das imagens, 

se inicia a função de verificação de qualidade das imagens, a fim de garantir uma boa 

iluminação, sendo refeitas até 3 vezes as capturas de imagem caso necessário. Em 

seguida, um novo deslocamento horizontal é realizado e um novo conjunto de capturas 

é realizado. Este procedimento continua até que todo o interior do nicho seja percorrido 

e fotografado. 

Completada a etapa de captura descrita no parágrafo anterior, o mecanismo de 

avanço retorna para a posição inicial, recolhe-se o braço robótico até acionar o fim de 

curso de posição inicial e inicia-se um novo procedimento de inspeção para o próximo 

endereço da lista. Caso todos os endereços já estiverem verificados, o robô retorna a 

sua base e aguarda uma nova lista de endereços para realizar a inspeção. 

Após este levantamento e organização de dados, foi elaborado um esquemático 

de instrumentação para as ideias a serem implementadas, com base nas soluções 

propostas. 

Para a movimentação horizontal, será utilizada a solução descrita e ilustrada 

através da FIGURA 35 A. Neste esquemático do movimento horizontal, é ilustrada a 

combinação do sensor draw wire com as chaves de fim de curso. Servindo como 

redundância e dando mais segurança ao deslocamento horizontal do mecanismo de 

avanço, que é realizado por meio de um fuso e seu motor de passo, as chaves de fim 

de curso auxiliam a detecção dos limites mecânicos que o sistema pode operar sem 

ser danificado. A resposta da distância horizontal é transformada em tensão contínua 

pelo draw wire, e repassada até o controlador. O controlador a ser utilizado no projeto 

será uma placa Udoo V8, que contempla um controlador Arduino em sua estrutura. O 

esquemático simplificado ilustra o controlador sendo um Arduino Uno. 

No que tange à movimentação vertical, será utilizada a solução mostrada na 
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FIGURA 35 B. O draw wire faz a medição do movimento e passa a resposta em forma 

de tensão contínua, que será lida pelo controlador do Udoo V8. Com essa informação 

é possível estimar a altura vertical do braço do robô para posicioná-lo corretamente 

em frente ao nicho a ser inspecionado. 

Para a instrumentação de segurança (identificação de barreiras), foi elaborado 

o esquemático mostrado na FIGURA 35 C. Esta instrumentação contempla dois 

sensores ultrassônicos em cada ponta do braço do robô, a fim de evitar colisões. 

Possuem uma entrada e uma saída analógica, sendo elas o echo e trigger, além da 

sua alimentação. Para realizar a segurança sonora do projeto, foi adicionado uma 

sirene ao AGV. Esta sirene é intermitente e será acionada através de um relé quando 

o comando de movimento do AGV estiver ativo. Analogamente, o giroflex garante a 

segurança visual, e este será ativado através de um relé que é disparado pelo 

comando de movimento do AGV. Este diagrama contempla os comandos e controles 

para esta instrumentação. A alimentação não se encontra neste diagrama. O relé a 

ser utilizado é um módulo de dois relés embutidos com opto acoplador, o que isola os 

circuitos do Udoo e da carga, evitando assim que haja interferência de sinal. 

Por fim, para a leitura do código de barras a solução proposta é apresentada 

na FIGURA 35 D. Aqui nesta instrumentação foi considerada a comunicação entre o 

Udoo Bolt V8 e o leitor através de um cabo USB. Muitos leitores utilizam este meio de 

comunicação. 

 

FIGURA 35 - INSTRUMENTAÇÃO COMPONENTES PROPOSTOS 

 

FONTE: O AUTOR (2022). 
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6.3.1 ROTAS DE INSPEÇÕES DIÁRIAS E PERIÓDICAS 

 

A partir da representação na FIGURA 36, é possível traçar as rotas necessárias 

do robô, tanto para a inspeção diária, quanto para a periódica, sendo que, a cor verde 

o corredor principal, a cor azul os corredores das prateleiras e a cor amarela o avanço 

do robô até o pallet de inspeção. Com essas rotas, é possível identificar e pré-definir 

cada um dos pallets do inventário. 

 

FIGURA 36 - PERCURSOS DE INSPEÇÃO COM DISTÂNCIAS ORGANIZADAS 

POR CORES. 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Para isso, entende-se que a melhor forma é subdividir a inspeção em duas 

categorias. A primeira é a inspeção periódica, a qual se dará em todos os pallets e em 

períodos pré-determinados, a partir da lista de inspeção periódica. Já a segunda 

categoria consiste na inspeção diária, baseada na movimentação diária do inventário. 

Com a definição da localização das pastilhas RFID e caminhos de rota, foi feita 

uma simulação de ambiente virtual, utilizando o software Blender, da Blender 

Foundation, como mostra a FIGURA 37, para a criação dos comandos e movimentos 

do AGV, a fim de verificar como o sistema de navegação se comportaria. Dessa forma 

é possível testar os dois tipos de inspeção, passando para os dois uma sequência 

definida de endereços na sequência que define a rota, onde a melhor definição de rota 

seria com a possibilidade de cada pastilha referenciar a uma lista de endereços com 

relação a posição, para que as análises fossem feitas de forma que cada posição de 

nicho fosse analisada com o mínimo de movimento possível. 
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FIGURA 37 - INTERFACE SIMULAÇÃO DE NAVEGAÇÃO 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Para exemplificar, uma pastilha de número 001, que condiz com a linha amarela 

da FIGURA 37, iria referenciar as 8 posições sendo elas, referentes ao nicho de 001, 

como AA-101, AA-201, AA-301, AA-401, AB-101, AB-201, AB-301, AB-401, e assim 

por diante. Então o movimento para cada pastilha seria de 180° para cada mudança 

de letra, que indica diferentes seções de nichos. 

Para um melhor entendimento das inspeções, foi realizada uma representação 

gráfica para a descrição dos processos de inspeção e rotas realizadas pelo robô. O 

BPMN (Business Process Model and Notation) está representado pela FIGURA 38. 
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FIGURA 38 - BPMN INSPEÇÃO E ROTAS. 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Com o auxílio das pastilhas RFID instaladas ao longo do almoxarifado, a 

operação de inspeção se inicia com a ativação do leitor de frequência, o qual define o 

tipo de inspeção a ser realizado. 

Para a inspeção periódica demonstrada na FIGURA 39, a primeira etapa 

realizada é a de verificação da lista de inspeção periódica. Caso haja uma inspeção 

pendente, a partir da ferramenta de tomada de decisão uma rota é escolhida, seguida 

da movimentação do robô para o processo de verificação e contagem em cada um 

dos pallets escolhidos. 

Feito isso, caso a inspeção periódica esteja finalizada, o AGV retorna o 

mecanismo a sua base e contabiliza o que saiu e atualiza o que entrou no inventário 

para finalizar a operação periódica. 

 

FIGURA 39 - BPMN INSPEÇÃO PERIÓDICA. 

FONTE: O AUTOR (2022). 



62 
 

Para a inspeção diária, após definido qual será o tipo de inspeção, a primeira 

etapa é a de verificação da lista de movimentação diária do inventário. 

Com isso, caso haja alguma movimentação, é definida a rota em que se faz 

necessária a inspeção e o AGV é movimentado para o local. O processo de verificação 

e contagem é realizado em tais pallets e, se o processo de inspeção é finalizado, o 

mecanismo de inspeção retorna a sua base e é feita atualização do fluxo do inventário, 

finalizando a operação de inspeção diária conforme FIGURA 40. 

 

FIGURA 40 - BPMN INSPEÇÃO DIÁRIA. 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

 

6.3.2 PESO DO MECANISMO 

 

O robô automatizado deve suportar o mecanismo projetado para aquisição de 

imagens, dos equipamentos fixados na estrutura de base do garfo da empilhadeira 

que está posicionada entre o garfo e o mastro de elevação, semelhante a uma grade. 

Na TABELA 7, está o peso total dos equipamentos sob o garfo e sob a grade do garfo. 

 

TABELA 7 – PESO DOS EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO 

 

Equipamentos de inspeção 

Peso do mecanismo (estrutura sob 

o garfo da empilhadeira) 

59,8 kg 

Peso dos equipamentos (sob a 

estrutura da base do garfo) 

28,6 kg 

Peso Total 88,4 kg 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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6.4 APRESENTAÇÃO DO MODELO DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS 

 

 

O esquema para a infraestrutura de rede foi desenvolvido buscando o 

desempenho do sistema também a segurança da rede interna da empresa. Para tais 

objetivos serem atingidos é proposta a criação de uma subrede dedicada ao sistema 

automatizado de verificação de inventário através de drones e robô de inspeção. A 

rede será isolada da rede Copel e terá um ponto de conexão protegido e configurado 

por firewall. A FIGURA 41 ilustra o esquema de infraestrutura de rede e seus pontos 

de conexão. 

 

FIGURA 41 - ARQUITETURA DE CONEXÃO DO SISTEMA DO ROBÔ E O 

SISTEMA ERP (SAP) 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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6.5 AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS DE VISÃO COMPUTACIONAL 

 

6.5.1 AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE IMAGEM 

 

Nesta pesquisa, foi aplicado o algoritmo IQA sem referência chamado Avaliador 

de Qualidade Espacial de Imagem Cega/Sem Referência (BRISQUE), a fim de avaliar 

a qualidade das imagens no momento da aquisição de dispositivos mecânicos. O 

objetivo é ter um controle de qualidade de imagem no momento do monitoramento de 

estoque. O principal problema, neste caso, é o brilho do ambiente. Portanto, além do 

valor de avaliação do BRISQUE, é realizada uma análise da distribuição do 

histograma da imagem. 

O desempenho dos modelos IQA é medido com base em julgamentos 

subjetivos de qualidade humana, uma vez que o ser humano é o receptor final do sinal 

visual, como mencionado. Assim, foram avaliadas 25 imagens capturadas, que 

abrangem as mais diversas distribuições de histogramas, buscando definir os limites 

da média da distribuição do histograma e o valor limite de qualidade. Com base nos 

testes realizados no processo de reconstrução, o limite para a pontuação de qualidade 

das imagens foi fixado em 30, com a escala do algoritmo variando de 0 (melhor) a 100 

(pior). Assim, imagens com pontuação IQA abaixo de 30 são consideradas aceitáveis. 

Se o valor for superior, o sistema considera a imagem insatisfatória. 

Nesses termos, é realizada uma análise da distribuição do histograma da 

imagem para ver se há falta ou excesso de exposição. De acordo com a avaliação das 

imagens, os limites aceitáveis para a distribuição dos histogramas das imagens foram 

definidos entre 75 e 180, numa escala de 0 a 255 níveis de cinza. Se o valor for inferior 

a 75, significa que há uma iluminação de baixa qualidade no ambiente, e se for 

superior a 180, há excesso. Um exemplo é mostrado na FIGURA 42, onde quatro 

imagens apresentam valores distintos de IQA e suas respectivas médias de nível cinza 

para cada histograma. A primeira imagem tem a melhor qualidade de acordo com o 

algoritmo BRISQUE. Analisando seu histograma, o valor médio (em 96,18). De acordo 

com essa avaliação, a imagem é considerada aceitável para fornecer informações 

sobre o local adquirido. O mesmo acontece com a segunda imagem. No entanto, a 

terceira e quarta imagens apresentaram um valor IQA superior ao limite de 30, sendo 

insatisfatórias para a classificação do algoritmo. Neste caso, analisa-se a média do 

histograma, onde se identifica que o problema de imagem é de baixa resolução uma 

vez que os valores médios eram inferiores a 75. 
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FIGURA 42 - IQA PONTUAÇÃO E HISTOGRAMA PARA ALGUMAS IMAGENS DE 

CONJUNTO DE DADOS 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

A correção da luminosidade é realizada através de diodos emissores de luz 

(LEDs) presentes na estrutura AGV. Se após três tentativas consecutivas não for 

possível obter uma imagem aceitável em consonância com os parâmetros definidos, 

o sistema indicará que não foi capaz de coletar dados daquele local e recomenda a 

verificação manual das informações do endereço inspecionado, ou seja, um 

funcionário deve ir até o endereço do material e verificar o conteúdo desse palete e 

atualizá-lo no sistema ERP. 

Com as imagens armazenadas no sistema, antes de serem processadas pela 

rede neural, é realizada uma nova análise histograma, buscando os valores que 

aparecem com mais frequência (picos). Assim, se houver picos próximos aos 

extremos, em uma faixa de 20 níveis de cada lado (0 representa preto e 255 representa 

branco), uma equalização de histograma adaptativo é realizada a fim de melhorar 

regiões da imagem que têm problemas com luminosidade. Analisando o histograma 

da segunda imagem acima, há um pico próximo ao nível 255. Realizando um AHE, a 

imagem apresentará uma melhor distribuição dos níveis cinzentos, fornecendo uma 

descrição aprimorada de suas características à rede neural. O resultado é mostrado 

na FIGURA 43, onde (a) indica a imagem original e (b) a imagem após o processo AHE. 
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FIGURA 43 - RECURSOS DA IMAGEM: (A) IMAGEM ORIGINAL (B) HISTOGRAMA 

ADAPTATIVO EQUALIZAÇÃO 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

6.6 CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS 

 

Duas classes de materiais foram escolhidas para compor o conjunto de dados, 

tornando este um problema binário a ser resolvido. Essas classes são os objetos que 

aparecem com mais frequência nas imagens de acervo: (a) isoladores de porcelana e 

(b) cinta de postes, como mostrado na FIGURA 44. Inicialmente, foram identificadas 

182 imagens de classe isoladora e 313 imagens de faixas de cinta. Para mitigar os 

impactos da perda de desempenho na tarefa de classificação causada pelo 

desequilíbrio de classe, 128 imagens foram introduzidas no conjunto de dados. Esses 

números correspondem a imagens afiadas de alta qualidade de isoladores coletados 

da internet. Em linhas gerais, essas imagens têm um fundo neutro, que destaca as 

características da classe amostrada. 

Após o processo de aumento de dados, 68 imagens foram cortadas do conjunto 

de dados. Eram imagens não descritivas, mostrando apenas uma fração das classes, 

como isoladores dentro de caixas de madeira. Finalmente, um conjunto de dados 

refinado foi estabelecido com 555 imagens. Assim, o conjunto de dados foi separado 

em treinamento, validação e conjunto de testes. A parte de treinamento é composta 

por 212 imagens de isoladores e 202 imagens de cintas. O conjunto de validação é 

composto por 34 imagens de isoladores e 34 imagens de cintas. Enquanto o conjunto 

de testes é dividido em 35 imagens de isoladores e 38 imagens de cintas. A divisão 

de conjunto de dados é mostrada na TABELA 8. 
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FIGURA 44 - CLASSES DE IMAGEM: (A) ISOLADORES DE PORCELANA E (B) 

CINTA DE POSTES 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

 

TABELA 8 - DIVISÃO DE CONJUNTO DE DADOS 

 

Dataset Insulators Bandas Total Percentual (%) 

Conjunto de treinamento 212 202 414 74.6% 

Conjunto de validação 34 34 68 12.3% 

Conjunto de testes 35 38 73 13.2% 

Total 281 274 555 100.0% 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

 

6.7 PROJETO DO ROBÔ AUTONOMO 

 

No almoxarifado central do Atuba estima-se que tenha em torno de 3000 tipos 

de materiais armazenados. 

Para manter o estoque atualizado, o projeto prevê um Veículo Guiado 

Automatizado (AGV) que verificará todas as prateleiras dentro do armazém, contando 

o número de itens. O AGV é uma empilhadeira elétrica Paletrans PR1770 (FIGURA 

45) que será totalmente automatizada para trabalhar de forma remota. O AGV possui 

um mecanismo composto por 5 câmeras, uma frontal e outras quatro câmeras 

alinhadas, para se realizar a captura de todo o pallet se faz necessário a aquisição de 

5 posições, realizadas de forma automatizada, para que se possa realizar a 

reconstrução da imagem com objetos com uma distância a partir de 30cm das 

câmeras possibilitando um melhor campo de visão. 
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FIGURA 45 - AGV COM SISTEMA DE AQUISIÇÃO 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

 

O dispositivo foi projetado para emular o AGV e é colocado manualmente nas 

prateleiras. Consequentemente, foi possível construir um conjunto de dados suficiente 

para a realização do estudo e desenvolvimento de técnicas de classificação de 

imagem. 

A tecnologia incorporada no dispositivo mecânico para a aquisição de dados é 

descrita abaixo: um computador portátil com Ubuntu, 5 câmeras L515, um script 

Python com bibliotecas OpenCV, Intel Librealsense e Numpy uma tira led para 

controle de iluminação. A FIGURA 46 mostra o braço robótico recuado enquanto a 

FIGURA 47 mostra o mesmo totalmente estendido. 
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FIGURA 46 - VISTA INFERIOR DO MECANISMO DE AQUISIÇÃO RECUADO 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

FIGURA 47 - MECANISMO ESTENDIDO 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

O almoxarifado abriga principalmente materiais para serviços de manutenção 

de sistemas de distribuição elétrica, como disjuntores, religadores, cintas de postes, 

peças mecânicas, parafusos, porcas, transformadores de distribuição, fios etc. foram 

capturadas em torno de 1200 imagens RGB dessa variedade de classes. 

 

6.7.1 PROJETO DO SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS 

 

A tecnologia de câmeras de profundidade é uma das consideradas válidas para 

a aplicação no projeto, uma vez que podem ser usadas para detectar a profundidade 

do ambiente, medir a distância até objetos e criar mapas de profundidade, permitindo 
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a percepção do ambiente. 

A câmera L515 está mostrada na FIGURA 48 e possui uma câmera RGB de 

1920 x 1080 e 30 fps e uma câmera de profundidade LiDAR de até 1024 x 768 e 30fps. 

A FIGURA 49 ilustra uma foto tirada pela câmera LiDAR L515 nos laboratórios do 

Lactec. 

 

FIGURA 48 - CÂMERA INTEL REALSENSE L515 

FONTE: INTEL (2020). 

 

FIGURA 49 - MAPA DE PROFUNDIDADE PELA L515 

FONTE: LABORATÓRIOS LEME – LACTEC (2020). 

 

 

Com esta tecnologia, é possível saber a distância entre cada ponto (pixel) da 

imagem e a câmera, sendo possível por meio de cálculos e processamento de 

imagem, fazer reconhecimento de imagens, identificação e classificação de objetos 

etc. Além das câmeras Intel, o mecanismo possui um Udoo (Single Board Computer) 

programado para a detecção e análises e por duas chaves fim de curso de modelo 

TURK T2K. Na FIGURA 50 e FIGURA 51 pode-se observar os cases e base de 

fixações para Udoo e câmeras. 

 

FIGURA 50 - CASE E BASE DE 

FIXAÇÃO UDOO PARA 

IMPRESSÃO 3D 
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FONTE: O AUTOR (2021). 

FIGURA 51 - CASE CÂMERA 

PARA IMPRESSÃO 3D 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

 

De modo a delimitar os extremos do mecanismo de avanço, foi instalado uma 

chave fim de curso e um draw wire, para que o avanço do mecanismo seja monitorado 

de forma precisa. Para a fixação e proteção de todos esses componentes, foram 

desenvolvidos cases e bases específicos para as adaptações de cada componente 

de acordo com as necessidades do projeto, em impressão 3D, trazendo leveza e 

segurança para os componentes, conforme demonstrado na FIGURA 52. 

 

FIGURA 52 - CASE CHAVE FIM DE CURSO PARA IMPRESSÃO 3D 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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6.8 AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS IMPACTOS OPERACIONAIS E 

FINANCEIROS 

 

Esse sistema possibilita o ganho em tempo na preparação e realização do 

inventário, proporcionando assim, a necessidade de um menor número de 

empregados envolvidos para a realização de todo este procedimento, evitando assim 

o fechamento do almoxarifado por três semanas, o que impacta no fornecimento de 

materiais para obras, manutenções e atendimentos de unidade consumidoras, essa 

parada pode comprometer por exemplo o fornecimento de aproximadamente 4.500 

itens que refletem diretamente numa retenção de R$ 2.500.000,00 em investimentos, 

e consequentemente podendo afetar diretamente os indicadores perante à ANNEL, 

que visam manter a qualidade na prestação do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, para tal, edita limites para os indicadores coletivos de continuidade, 

DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC 

(Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora), ou seja, o tempo 

em que uma unidade consumidora fica sem energia e frequência com que isso 

acontece nesta unidade consumidora. Esses indicadores estão diretamente 

relacionados com a renovação de concessão da concessionária (PRODIST ANEEL, 

2021). 

Outro ponto considerado é a redução de custos pelo ganho significativo no 

controle do almoxarifado, proporcionando o uso eficiente dos equipamentos e 

materiais para a operação e manutenção em sistemas de distribuição. 

A existência de um contrato de auxiliares logístico tende à ser revisado, visando 

a redução do número de postos que atualmente são 12 empregados terceirizados e 

que geram custos diretamente no custeio da área de almoxarifados, sem a 

possibilidade de ser apropriado em investimentos. 
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7 RESULTADOS 

 

Diante dos objetivos específicos desta dissertação, seguem resultados que já 

foram obtidos conforme detalhamento que segue: 

• Para composição no desenvolvimento do robô autônomo, foi desenvolvido o 

mecanismo de inspeção, composto por 5 câmeras, sendo uma frontal e outras 

quatro câmeras alinhadas e que será acoplado aos garfos da empilhadeira que 

irão realizar a movimentação nos diversos endereços e níveis nas prateleiras. 

• Na metodologia de identificação de objetos através de imagem, o uso da 

tecnologia de câmeras de profundidade está validado, uma vez que podem ser 

usadas para detectar a profundidade do ambiente, medir a distância até objetos 

e criar mapas de profundidade, permitindo a percepção do ambiente. Com esta 

tecnologia, é possível saber a distância entre cada ponto (pixel) da imagem e 

a câmera, sendo possível por meio de cálculos e processamento de imagem, 

fazer reconhecimento de imagens, identificação e classificação de objetos. 

• Através do mecanismo de coleta foram registradas fotos com a informação de 

cada código de material e suas características, visando assim obter uma 

metodologia para a contagem de materiais usando a imagem, bem como para 

a composição de um banco de dados com as informações da classificação dos 

materiais com base em imagem está em fase de construção 

• Para a interface com o sistema de ERP, os testes em ambiente de 

homologação foram realizados e analisados e a atualização dos dados é 

satisfatória. 

 

Os resultados desta dissertação foram a construção e teste do mecanismo de 

aquisição de imagens para a biblioteca do sistema de visão computacional e o sistema 

web da solução. 

 

7.1 MECANISMO DE COLETA PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS PARA 

BIBLIOTECA DO SISTEMA DE VISÃO COMPUTACIONAL 

 

A partir da dimensão e disposição do sistema de armazenagem do 

almoxarifado e, considerando a necessidade da inspeção de todo o inventário 

composto pelos pallets do almoxarifado, foi desenvolvido um mecanismo de coleta, 

conforme mostrado na FIGURA 53, para a aquisição de imagens para a construção 
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da biblioteca do sistema de visão computacional. Esse subproduto tem como ganho 

secundário a realização de testes para o mecanismo de aquisição de imagens a ser 

instalado na empilhadeira retrátil autônoma. O detalhamento do mecanismo é 

subdividido em tópicos de estrutura, câmeras e componentes, mecanismo de avanço 

e bancada. 

 

FIGURA 53 - VISTA COM TODOS OS ELEMENTOS DO MECANISMO DE COLETA 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

7.1.1 PROJETO MECÂNICO DOS MECANISMOS 

 

Toda a estrutura do mecanismo manual é composta por perfis estruturais de 

alumínio (Forseti Soluções, 2020) com as seguintes especificações: 30x30 mm Básico 

Canal 8 que é ideal para montagem de estruturas, permitindo melhor fixação com 

placas e cantoneiras, conforme apresentado na FIGURA 54. 

 

FIGURA 54 - PERFIL ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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Além disso, a conexão entre os perfis se dará por conectores universais e 

placas de fixação, como mostra a FIGURA 55. A estrutura também conta com chapas 

de alumínio com espessura de ¼” conforme a FIGURA 56 e FIGURA 57, bem como 

cantoneiras reforçadas, ambos com o intuito de auxiliar na sustentação e rigidez da 

estrutura. 

FIGURA 55 - REPRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA MECÂNICA DO MECANISMO 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

FIGURA 56 - CHAPA E CANTONEIRA 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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FIGURA 57 - PERFIL, CONECTOR UNIVERSAL E PLACA FORSETI 

FONTE: FORSETI SOLUÇÕES (2020). 

 

Para a movimentação do mecanismo manual serão utilizados rodízios 

representados pela FIGURA 58, os quais serão fixados nos perfis de alumínio, de 

modo a facilitar a locomoção para a realização dos testes. É válido ressaltar que para 

solução final não serão necessários os rodízios. 

 

FIGURA 58 - RODÍZIO PARA LOCOMOÇÃO 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

7.1.2 PROJETO DE AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO DO MECANISMO 

 

Os componentes e funcionamento do mecanismo manual, que está 

representado pela FIGURA 59, foram projetados de modo a atender os requisitos de 

altura mínima ou distância focal mínima, dimensões de um pallet padrão e 

automatização da aquisição das imagens. 



77 
 

FIGURA 59 - DETALHES DO MECANISMO 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

A TABELA 9 apresenta os componentes utilizados no mecanismo de avanço, 

bem como seus modelos: 

 

TABELA 9 - COMPONENTES DO MECANISMO DE AVANÇO 

 

COMPONENTES MODELO 

Draw wire WSP-1250-MK46-CR-P25 

Chave fim de curso TURK T2K 

Polias HTD 44 5M largura 15 

Correia 5M largura 15 

Motor HT23400 

Redutor VRL 070 

Guia Forseti UHMW 130mm base 30 

Anel de retenção para eixo DIN 471 8mm 

Rolamento 608-2Z 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

Os demais componentes, como as chapas das correias (FIGURA 60) e os 

calços e chapas das polias e motor, foram projetados de modo a atender as medidas 

de fixação e encaixes dos componentes e, posteriormente, enviados para a usinagem 

das peças. Além disso, a FIGURA 61 mostra as adaptações realizadas para a 

adaptação do sistema de polias na estrutura do mecanismo, bem como seus 

acoplamentos nos eixos de rotação. 
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FIGURA 60 - 

REPRESENTAÇÃO DOS 

CALÇOS E CHAPAS DAS 

POLIAS 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 

FIGURA 61 - DETALHES DA 

ADAPTAÇÃO DAS POLIAS NO 

SISTEMA 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 

Quanto à aquisição de imagens, são necessários alguns passos. Inicialmente, 

o mecanismo manual deve ser posicionado na frente do pallet para a aquisição da 

imagem frontal, a partir da câmera fixa posicionada na estrutura (FIGURA 62). Depois 

disso ocorre o avanço do mecanismo, auxiliado pelas guias Forseti, para a aquisição 

das imagens de topo, saindo de sua posição inicial, FIGURA 63 até a posição final 

(FIGURA 64). 

 

FIGURA 62 - CÂMERA FIXA FRONTAL 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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FIGURA 63 - POSIÇÃO 

INICIAL 

 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 

FIGURA 64 - POSIÇÃO 

FINAL 

 

 

FONTE: O AUTOR 

(2021). 

 

Esse processo é realizado a partir de um sistema de polias e correia adaptado 

ao mecanismo. Uma das polias é acoplada ao motor e, quando acionada, realiza a 

movimentação da correia. Já a segunda polia é instalada ao final da estrutura do 

mecanismo, FIGURA 65 e FIGURA 66, de modo a completar o sistema de polias e 

correias para a movimentação dos componentes. 

 

FIGURA 65 - POLIA ACOPLADA AO 

MOTOR 

 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 

FIGURA 66 - POLIA AO 

FINAL DO MECANISMO 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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A correia, por sua vez, é prensada por duas chapas, para que esteja bem fixada 

neste ponto e não ocorra nenhum deslize. Por fim, as duas chapas são fixadas na 

parte móvel do mecanismo para que, assim, elas possam se mover juntamente com 

a estrutura inferior das câmeras, conforme representado na FIGURA 67. Todo esse 

processo ocorre com o auílio das chaves de fim de curso, impondo os limites do 

avanço do mecanismo, (FIGURA 68), e do draw wire, o qual realiza, com precisão, a 

posição de avanço da parte móvel. 

 

 

FIGURA 67 - FUNCIONAMENTO DA PARTE MÓVEL 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

FIGURA 68 - REPRESENTAÇÃO DA CHAVE DE FIM DE CURSO 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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7.1.3 BANCADA OPERACIONAL 

 

A bancada operacional do mecanismo manual, FIGURA 69, conta com uma 

mesa em compensado, fixada nos perfis de alumínio, um monitor com suporte fixado 

na madeira, mouse e teclado para o controle e acionamento do mecanismo. 
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FIGURA 69 - BANCADA OPERACIONAL 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

7.1.4 MONTAGEM DO MECANISMO EM LABORATÓRIO 

 

As imagens da montagem física do mecanismo, são apresentadas na FIGURA 

70 até a FIGURA 74. Verifica-se que o projeto possui alto grau de assertividade 

proporcionando um baixo retrabalho. 

FIGURA 70 - VISTA DOS SUPORTES DAS CÂMERAS INTEL L515 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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FIGURA 71 - VISTA DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO PARA COLETA DE 

FRAMES DAS CÂMERAS INTEL L515 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

FIGURA 72 - BANCADA 

OPERACIONAL 

 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 

FIGURA 73 - MOTOR DE PASSO COM 

DRIVER E CORREIA 

 

FONTE: O AUTOR (2021). 
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FIGURA 74 - VISTA COMPLETA COMPONENTES MECÂNICOS DO MECANISMO 

MANUAL 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

7.1.5 APLICAÇÃO DO PROTÓTIPO NO ALMOXARIFADO 

 

O protótipo, desenvolvido para aquisição de imagens no almoxarifado, está 

sendo utilizado para realização de inspeção em campo, que consistiu na realização 

de testes no almoxarifado da concessionária. Durante a realização dos testes, duas 

pessoas operam o dispositivo, transitando com este entre os nichos das prateleiras do 

almoxarifado. A inspeção de cada nicho inicialmente é realizada em duas etapas, 

primeiramente uma foto frontal tirada com o mecanismo manual distanciado da 

prateleira, e, na sequência, o mecanismo é inserido para a captura das imagens da 

vista superior, como ilustra a FIGURA 75. 
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FIGURA 75 - IMAGEM DURANTE A INSPEÇÃO NO ALMOXARIFADO 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

Imagens para composição do banco de dados que será aplicado ao robô estão 

sendo realizadas pelo mecanismo manual (FIGURA 76). A captação destas imagens 

juntamente com sua classificação é gerada a partir de famílias de materiais como por 

exemplo isoladores, braçadeiras suportes etc. 

Para facilitar o trabalho da captação destas imagens, os materiais ficam 

dispostos num palete com a informação do código correspondente no sistema ERP. 

Esse código servirá para inclusão da descrição, família do material como demostra a 

FIGURA 77, que apresenta braçadeiras de postes com suas medidas específicas e 

características diferentes para aplicação. Essas informações devem ser registradas 

de forma que o sistema possa gerar a informação de quantidades através da imagem. 
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FIGURA 76 - GERAÇÂO DE IMAGENS PARA BANCO DE DADOS 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

FIGURA 77 - CAPTAÇÂO DE IMAGENS PARA BANCO DE DADOS 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

A cada registro, além das informações dos materiais, as imagens são inseridas 

de forma que esse processamento gere a aprendizagem de máquina na inteligência 

que será aplicada ao robô, FIGURA 78 . 
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FIGURA 78 - REGISTRO DE IMAGENS PARA BANCO DE DADOS 

FONTE: O AUTOR (2021). 

 

Como o processo de coleta de imagens é um processo estático, ou seja, os 

itens são levados até o protótipo, seu projeto utilizou de itens e tecnologias como perfis 

de alumínio devido a sua facilidade na montagem e facilidade de transporte devido ao 

seu peso reduzido, quando comparada com uma estrutura em aço, além de utilizar 

um sistema de transmissão por correia de fácil montagem e baixo custo. Foi utilizado 

o conceito e metodologia de aquisição de imagem para validar e verificar o 

desempenho do sistema, hadware e software, quando submetido a uma batelada de 

aquisição de imagem. 

Após uma análise sobre o uso do mecanismo de coleta concluiu-se que o 

projeto mecânico deveria ser revisto e partindo-se para uma abordagem mais robusta 

de com um sistema de transmissão mais estável devido ao fato de que após a 

instalação do mecanismo de inspeção na empilhadeira autônoma haveriam cargas e 

esforços aos quais o mecanismo de coleta não havia sido submetido. Com relação ao 

sistema de visão computacional, verificou-se que o mesmo operou de forma 

satisfatória e que após a alteração do módulo de classificação poderia ser utilizado na 

solução final os projetos de instrumentação, automação e software. 

 

7.2 MECANISMO DE INSPEÇÃO 

 

Inicialmente o mecanismo estava em seu projeto inicial de desenvolvimento 

com a funcionalidade em seu avanço das câmeras para realização da coleta usando 

correias e sua base toda de alumínio, nas quais verificou-se uma pequena 

instabilidade na qualidade das imagens e também uma oscilação pelo movimento. 

Uma nova análise foi realizada em toda estrutura do mecanismo de inspeção, 
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mudando assim as especificações de materiais utilizados. Na FIGURA 79 é exposta 

a estrutura geral (Estrutura SSC – Sistema, Subsistema e Componentes) da solução 

concebida. É apresentada a composição e maneira como o sistema de inspeção dos 

pallets estará instalado, bem como seu funcionamento. 

 

FIGURA 79 - ESTRUTURA SSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2020). 

 

A estrutura do braço do robô foi projetada com cantoneiras de abas iguais, 

chapas dobradas e perfis U laterais, de modo a servir como base para a instalação 

dos componentes do mecanismo e também assegurar a rigidez do braço do robô 

foram projetadas duas mãos francesas (representadas pelo número 3 na FIGURA 80), 

gerando um reforço adicional e garantindo a rigidez de toda a estrutura. 
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FIGURA 80 - ESTRUTURA DO MECANISMO 

FONTE: O AUTOR (2020). 

 

O fuso de esfera modelo SFUR1610 do mecanismo possui 16 mm de diâmetro 

e comprimento 1230 mm. Em conjunto com o servomotor selecionado, torna-se capaz 

de realizar o avanço do mecanismo com qualidade comportando uma castanha com 

flange (DIN 69.051). Para as guias lineares laterais foi selecionado o modelo KR15 

(Kalatec Automação), com comprimento de 1230 mm, as quais serão fixadas nos 

perfis estruturais laterais conforme. A FIGURA 81 ilustra a disposição desses 

componentes ao longo da estrutura projetada. 
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FIGURA 81 - DISPOSIÇÃO DOS COMPONENTES DO MECANISMO DE AVANÇO 

FONTE: O AUTOR (2020). 

 

 

Para a transmissão da potência entre o motor e o fuso de esfera, foi selecionado 

um conjunto de polias e correia (FIGURA 82). Devido à falta de espaço entre o fuso e 

a estrutura, foi selecionado este tipo de transmissão, para deixar o motor ao lado do 

fuso, reduzindo-se assim o comprimento total da estrutura do sistema de 

movimentação de câmeras. 

Como o fuso não suporta carregamentos radiais, todo o peso do sistema móvel 

é suportado pelas guias lineares, de modo a evitar qualquer tipo de torção ou 

movimentos indesejados em seu funcionamento. 

 

FIGURA 82 - DISPOSIÇÃO DO SISTEMA POLIAS/CORREIA 

FONTE: O AUTOR (2020). 
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Além disso, o motor e o fuso são fixados na estrutura de cantoneiras a partir de 

mancais projetados, como mostra a FIGURA 83. 

 

FIGURA 83 – MANCAIS DE FIXAÇÂO 

FONTE: O AUTOR (2020). 

 

A movimentação do mecanismo é delimitada por dois sensores fim de curso, 

um em cada extremidade da estrutura, na FIGURA 84 observa-se um dos sensores 

com o mecanismo retraído em seu limite e também o posicionamento do mecanismo 

é registrado a partir de um sensor draw wire. 

 

FIGURA 84 – REPRESENTAÇÃO DO SENSOR FIM DE CURSO E DRAW WIRE 

FONTE: O AUTOR (2020). 
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De modo a prolongar a vida útil dos cabos das partes móveis do mecanismo, é 

necessária a utilização de sistemas de porta cabos (FIGURA 85). Para o sistema de 

movimentação vertical, são requisitadas dois portas cabos, enquanto que para a 

movimentação horizontal são necessárias dois portas cabos iguais. 

Partindo dessa premissa e, considerando as dimensões dos cabos utilizados 

no sistema, foi observada a necessidade de porta cabos de nylon para a parte 

horizontal, cada um com dois terminais de fixação e um porta cabos de nylon 

acompanhado de dois terminais de fixação para a parte vertical. As dimensões 

internas estimadas são representadas na TABELA 10. 

 

FIGURA 85 – EXEMPLO DE PORTA CABOS 

 

FONTE: O AUTOR (2020). 

 

TABELA 10 – DIMENSÕES DO PORTA CABOS HORIZONTAL E VERTICAL 

 

 DIMENSÃO MEDIDA (mm) 

 

Horizontal 

Altura interna 10-22 

Largura 

interna 

15-24 

 

Vertical 

Altura interna 24 

Largura 

interna 

75 

FONTE: O AUTOR (2020). 
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8 TESTES EM LABORATÓRIO 

 

Para avaliação e validação do novo mecanismo de avanço, aplicou-se uma 

série de testes em ambiente físico no Laboratório do Lactec, com a coleta de imagens 

usando materiais do próprio almoxarifado, os quais foram cedidos pela Copel DIS por 

empréstimo visando estressar os testes de coleta de imagens e aprendizagem e 

treinamento da rede através das classes destes materiais. Na FIGURA 86 pode-se 

visualizar algumas das classes dos materiais testados como isoladores, cintas para 

raios (caixa papelão) e outras classes. 

 

FIGURA 86 - MATERIAIS EMPRESTADOS PELA COPEL PARA TESTES 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

A realização dos testes para classificação de cada classe dos materiais seguiu 

baseada na disposição de diferentes formas dos materiais disponíveis sobre um pallet, 

com o acionamento do sistema de aquisição de imagens pelo mecanismo onde as 

quatros câmeras realizassem a identificação e classificação de cada item. 

Para estressar a rede e também analisar as questões estabilidade do 

mecanismo de aquisição, a disponibilidade dos materiais no pallet sofreu variações ao 

longo dos testes, visando gerar falhas de reconhecimento das imagens, foi possível 

observar o efeito de fatores externos, tais como a iluminação, dentre outros obstáculos 

que interferissem no reconhecimento como materiais próximos ao pallet. Conforme 

exemplificado na FIGURA 87, onde cada cor de bounding box significa uma classe de
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material, podemos dizer que de forma geral, os resultados foram satisfatórios 

atingindo um percentual acima de 70, com uma boa capacidade de reconhecimento. 

 

FIGURA 87 – BOUNDING BOX DAS CLASSES DE MATERIAIS 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

A partir da inicialização do sistema, primeiramente as câmeras são 

inicializadas visando checar as configurações de códigos através de uma linguagem 

Python para realizar a captura das imagens (FIGURA 88), dos materiais dispostos no 

pallet. 

FIGURA 88 – INCIALIZAÇÂO DO SISTEMA 

FONTE: O AUTOR (2022). 
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Em seguida, através do acionamento da chave de fim de curso, o mecanismo 

retorna para posição home (FIGURA 89), quando a partir deste estágio o sistema inicia 

a visualização das câmeras. 

 

FIGURA 89 – MECANISMO EM ESTÁGIO HOME 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Na FIGURA 90 é possível constatar a identificação de alguns itens. A proposta 

é usar cada uma das câmeras para fazer a junção de uma imagem resultante com as 

compensações, por exemplo numa das câmeras pode se observar que a classe dos 

parafusos não foi identificada e na outra câmera isso já aconteceu. Ou seja, se uma 

das câmeras não capturar a imagem de algum material ou classe, usa a imagem de 

outra câmera para que, assim, no resultado final todas as classes façam parte da 

captura final. 

FIGURA 90 – IDENTIFICAÇÂO DAS IMAGENS PELAS CÂMERAS 

FONTE: O AUTOR (2022). 
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Após essa constatação inicial das imagens, o sistema inicia o posicionamento 

para a realização da primeira parada (FIGURA 91) para captura das imagens no pallet, 

informando que ao longo de suas capturas de imagens, existem sete posições de 

paradas para o mecanismo. 

 

FIGURA 91 – PRIMEIRA POSIÇÂO DE CAPTURA DAS IMAGENS 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Com o sistema seguindo para segunda captura das imagens dos materiais 

constantes no pallet, conforme FIGURA 92, observa-se que as classes, nas quais 

estão sendo capturadas, as imagens são de isoladores, cintas, parafusos e 

braçadeiras. 

 

FIGURA 92 – IMAGEM DE MATERIAIS EM CAPTURA 

FONTE: O AUTOR (2022). 
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Na FIGURA 93 observa-se que nas outras posições os objetos já passam a ser 

identificados em sua totalidade. 

 

FIGURA 93 – CLASSES DE MATERIAIS EM CAPTURA 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Para a FIGURA 94 observa-se que sistema captou uma imagem que não faz 

parte da cena que está sendo validada, inclusive sua classe não é identificada dentro 

do banco de informações colocadas no treinamento da rede. A meta é usar somente 

as imagens da região do pallet, sendo as demais descartadas. 

FIGURA 94 – IDENTIFICAÇÂO DE IMAGEM INDEVIDA 

FONTE: O AUTOR (2022). 
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Ao chegar no seu último estágio ou parada (sétima), o sistema realiza a captura 

das imagens e em seguida retorna para posição home e ficará aguardando um novo 

comando de capturas. Na FIGURA 95 o mecanismo está realizando a sua última 

captura e preparando para o retorno. 

 

FIGURA 95 – SISTEMA NO ÙLTIMO ESTÀGIO DE CAPTURA 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Visando explorar alguns arranjos capazes de estressar a rede, no sentido de 

gerar falhas de reconhecimento, conforme demonstrado na FIGURA 96, houve a 

sobreposição de caixas no pallet, de uma forma geral, os resultados foram 

satisfatórios no tocante a não identificação pela obstrução dos isoladores que estavam 

na caixa debaixo, com uma boa capacidade de reconhecimento, classificação e 

contagem. 

FIGURA 96 – SOBREPOSIÇÂO DE MATERIAIS EM CENA 

FONTE: O AUTOR (2022). 
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Nota-se neste exemplo da FIGURA 97, que a rede classificou 

adequadamente, mas com variados níveis de confiança (acima de 70%), materiais 

das classes isolador, caixa, suporte e cinta, presentes no pallet. Para os dois 

isoladores que ficaram encobertos pela caixa, o sistema não capturou a imagem, 

desconsiderando assim qualquer quantidade ou classe na cena. 

 

FIGURA 97 – SOBREPOSIÇÂO DE MATERIAIS EM CENA CAPTURA 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Na FIGURA 98, nota-se que a rede classificou adequadamente, mas com 

variados níveis de confiança, materiais das classes isolador, caixa, parafuso, suporte 

e cinta, presentes no pallet. Dois parafusos, bem à direita no pallet, não foram 

reconhecidos. Por outro lado, a rede identificou e classificou corretamente isoladores 

de diferentes tipos (cerâmico, polimérico e de vidro). Também classificou 

adequadamente um isolador parcialmente obstruído sob uma caixa de papelão. Neste 

quadro, a contagem apontou 6 isoladores, 3 cintas, 6 parafusos, 0 grampos, 1 caixa e 

1 suporte. 
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FIGURA 98 – TESTE COM SOBREPOSIÇÂO DE MATERIAIS 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

A identificação instabilidade na classificação de materiais foi observada, 

especificamente pela sua distribuição sobre o pallet. Na FIGURA 99 mostra dois 

quadros seguidos da mesma cena. Na figura à esquerda, a rede identificou três 

parafusos, enquanto, na direita, apenas dois. 

 

FIGURA 99 – IDENTIFICAÇÃO INSTÀVEL 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

Finalmente, a FIGURA 100 ilustra um caso no qual a rede conseguiu 

classificar corretamente um material, todos com percentuais e uma característica 

desejável, que confere robustez ao classificador. 
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FIGURA 100 – CLASSIFICAÇÂO CORRETA DAS CLASSES 

FONTE: O AUTOR (2022). 

 

De forma geral, os testes apontaram algumas variáveis importantes para o 

processo, como variações de luminosidade gerando instabilidade, a necessidade de 

um arranjo limpo e organizado de materiais sobre o pallet e a questão da distância 

focal interferindo no desempenho. 
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9 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

O mercado de supply chain vem se modernizando dia após dia com a inserção 

de leitura de código de barras e QR Code, uso de drones e AGVs. Porém, não foi 

encontrada na literatura, nem no mercado, uma solução capaz de envolver a 

realização de forma automatizada através de um robô de inspeção utilizando Visão 

Computacional. Sendo assim, a etapa de alternativas de tecnologias foi segmentada 

em três grupos: Câmeras e periféricos (Intel Realsense L515, hubs e fontes), 

empilhadeira automatizada (empilhadeira retrátil, com carregador de baterias e 

serviço de automatização) e mecanismo automatizado de inspeção por imagem 

(servomotor, driver, fonte, fuso, estrutura em alumínio, chaves fim de curso, draw wire, 

cabos e parafusos). 

Diante do apresentando nesta pesquisa, e visando o estabelecido no objetivo 

geral, pode-se afirmar que o protótipo de mecanismo para inspeção de um sistema 

para verificação de inventário foi desenvolvido testados e validado em laboratório. Um 

dos grandes desafios dessa metodologia está na vasta diversidade de itens contidos 

no almoxarifado. A metodologia desenvolvida apresentou resultados satisfatórios 

(acima de 70%) no índice de assertividade para as classes de isoladores, cintas e 

parafusos, porém deve ser complementada a sua biblioteca, que contém 

aproximadamente 3000 itens, para se avaliar a média do índice de assertividade. 

A construção do dataset de treinamento para as redes neurais convolucionais 

exigiu uma coleta em campo de imagens dos materiais e equipamentos contidos no 

almoxarifado do Atuba. Dessa forma, foi realizado o desenvolvimento de um 

mecanismo de coleta para a aquisição de imagens em campo. Tal desenvolvimento 

envolveu as atividades de projeto, montagem, testes e implantação do mecanismo, 

por isso esse objetivo é considerado atingido. 

A concepção de uma metodologia de identificação e classificação de materiais 

e equipamentos baseada em visão computacional está finalizada e em processo de 

implantação em hardware embarcado do mecanismo de inspeção. 

Dentre os objetivos específicos, destaca-se o desenvolvimento do mecanismo 

automatizado de inspeção com as câmeras, já em fase de testes em laboratório 

conforme apresentado no capítulo 6.4 desta pesquisa. Foi demonstrado que a 

identificação das imagens através das classes (parafusos, isoladores, cintas, etc.), 
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está aderente ao proposto, com assertividade de identificação de seus classificadores 

e respeitando os parâmetros estabelecidos para o sistema de visão computacional. O 

desenvolvimento foi baseado em redes neurais convolucionais (CNN) com resultados 

positivos, como foi possível observar no caso de objetos com pouco brilho como, por 

exemplo, em isoladores de porcelana. 

Até o momento o mecanismo de inspeção atendeu às necessidades do 

projeto, tendo como melhoria a troca do sistema de polias por um sistema composto 

por fuso para reduzir o torque sobre a estrutura quando o peso das câmeras estiver 

na extremidade. Outro ponto de melhoria implementado no mecanismo de inspeção 

que será instalado na empilhadeira, é reforçá-lo com um sistema ancoragem para 

evitar que com o tempo o mecanismo acabe pendendo para baixo. Sendo assim, 

apesar dos ajustes entende-se que o objetivo foi atingido. 

O principal desafio técnico da solução proposta foi o desenvolvimento do 

mecanismo de inspeção e na limitação da distância focal. Apesar do mecanismo 

adquirir 21 fotos (20 superiores e 1 frontal), para que através do processo de 

reconstrução se tenha uma imagem de todo o pallet, há uma distância mínima entre 

as câmeras e os objetos de 30 cm que deve ser respeitada para que se tenha um 

resultado satisfatório na reconstrução da imagem. Outra limitação é o fato de o 

mecanismo ter sido projetado para as dimensões do pallet e prateleiras do 

almoxarifado central do Atuba da COPEL DIS, devido a altura dos nichos não ser a 

mesma tendo variações de até 10 cm. Sendo assim, foi necessário um sistema de 

ajuste da altura do mecanismo de aquisição para adentrar nos nichos e realizar a 

captura das imagens dos objetos. 

Foi proposto um sistema web com as interfaces necessárias e em 

consonância com a metodologia de verificação automatizada do inventário além da 

definição dos endpoints para troca de informações entre o sistema de verificação 

automatizada e o sistema ERP da COPEL DIS. 

Para o projeto e que a metodologia de verificação de inventário seja finalizada 

é necessário, ainda, efetuar o acoplamento do mecanismo de inspeção ao AGV, a 

instalação do sistema de navegação e movimentação do AGV (empilhadeira 

autônoma, carregador e sistema de navegação), finalizar a biblioteca de itens para 

construção das classes do sistema de visão computacional, finalizar os testes para 

conexão com o sistema ERP da COPEL DIS e por fim realizar os testes em campo 

para validar o índice médio de assertividade do sistema de visão computacional.Com 
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a implantação deste protótipo no almoxarifado escolhido, os próximos desafios são a 

extensão da metodologia aos demais almoxarifados da COPEL DIS. Nesse caso, 

devem ser levadas em consideração as diferentes características de layout, as formas 

de separação dos materiais que podem ser através do fracionamento, por exemplo o 

controle de fio e cabos, onde as unidades de medidas são metro e quilo. 
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