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RESUMO 
 
 
 
Observando um problema crescente nas ruas das cidades brasileiras, a identificação de 
veículos no trânsito vem sendo abordada em diversos aspectos como ferramenta para 
minimização de acidentes de trânsito. Pelo fato de ser crescente o número de veículos nas 
cidades, o monitoramento destes pode ser utilizado para identificar infrações baseado em 
visão computacional. Diante do exposto, nota-se a possibilidade de desenvolver um produto 
que possa auxiliar, de forma automática, na identificação de veículos infratores e, 
consequentemente, na fiscalização do trânsito brasileiro. Esse trabalho tem como finalidade 
utilizar os conhecimentos de desenvolvimento de produtos para a concepção de um 
dispositivo que utiliza da visão computacional para reconhecer padrões que identifiquem 
veículos que desrespeitam as faixas de pedestres. Para isso, foram utilizadas as fases de 
Projeto Informacional e Projeto Conceitual para descrever as fases de concepção do produto. 
Para demonstrar o funcionamento do dispositivo, identificando se os carros avançaram, ou 
não, a faixa de pedestres no momento em que pedestres estejam realizando a travessia, foi 
desenvolvido um protótipo funcional utilizando o software NI LabVIEW®. Além do protótipo 
funcional foi realizado o depósito de patente (Modelo de Utilidade) do dispositivo no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Nos primeiros testes do protótipo funcional 
observou-se que em 91,43 % deles, o dispositivo identificou corretamente as infrações. 
 
Palavras-chave: Fiscalização de Trânsito, Desenvolvimento de Produtos, Concepção de um 
Dispositivo, Visão Computacional e Faixa de Pedestres.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Observing a growing problem on the Brazilian cities’ streets, the identification of vehicles in 
traffic has been approached in several aspects as a tool to minimize traffic accidents. As the 
vehicles number in cities is increasing, their monitoring can be used to identify infractions 
based on computer vision. In view of the above mentioned, there is a possibility of developing 
a product that can automatically assist in the identification of offending vehicles and, 
consequently, in the inspection of Brazilian traffic. This work aims to use the knowledge on 
Product Development to design a device that uses computer vision to recognize patterns that 
identify vehicles that disrespect pedestrian crossings. For this, the phases Informational 
Design and Conceptual Design were used to describe product’s design phases. To 
demonstrate device’s functioning, identifying whether or not the cars advanced the pedestrian 
crossing while pedestrians are crossing, a functional prototype was developed using NI 
LabVIEW® software. In addition to the functional prototype, a patent of the device was filed 
(Utility Model) at the National Institute of Industrial Property (INPI). In the first tests of the 
functional prototype it was observed that in 91.43 % of them the device correctly identified the 
infractions. 
 
Keywords: Traffic Surveillance, Product Development, Device Design, Computer Vision and 

Pedestrian Crossing.  
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CAPÍTULO 1 
 

 

 

Introdução 
 

 

 

No trânsito brasileiro, aspectos como a imprudência, a inexperiência, o desrespeito às 

leis, dentre outros fatores, são as principais causas de acidentes. De acordo com o 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da 

Saúde, que disponibiliza informações pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 

no ano de 2017, as ocorrências de óbitos envolvendo pedestres em acidentes de transporte 

somaram 1116 ocorrências e, no ano de 2018, essas ocorrências somaram 1035 óbitos no 

Brasil (SIM, 2020). Este número engloba pedestres traumatizados na colisão com veículos de 

2 e 3 rodas, colisão automotiva, com pick-up, caminhonete e veículos pesados. 

De acordo com Fernandes e Boing (2019), os pedestres se enquadram no terceiro 

maior grupo de vítimas de acidentes de trânsito, uma vez que, caminhar se porta como uma 

atividade diária para a maioria das pessoas, independente do seu principal meio de transporte. 

Nas faixas de pedestres, essa realidade vem causando cada vez mais danos aos pedestres, 

com vários acidentes fatais noticiados diariamente. Muitos desses acidentes se dão devido 

ao desrespeito a esse trecho sinalizado. Nas ruas e estradas brasileiras, os condutores não 

têm o hábito de parar quando o pedestre tenta atravessar as faixas sinalizadas. Desta 

maneira, a fiscalização desses locais, onde não existe sinalização semafórica, torna-se 

necessária, uma vez que estes locais são áreas de risco para os que ali transitam. A conduta 

de pessoas que não respeitam a sinalização e cometem infrações é cada dia mais comum, o 

que remete à necessidade de utilização da tecnologia para identificação desses veículos 

infratores, podendo, de acordo com a necessidade de quem vai utilizar essas informações, 

aplicá-la ao que seja pertinente. 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei Nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997, em seu artigo 70, destaca a prioridade de passagem dos pedestres nas vias 

sinalizadas com faixas de pedestres, exceto em faixas com sinalização semafórica, em que 

deverão ser respeitadas as passagens em momentos determinados (BRASIL, 1997). 
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Atualmente, existem diversas formas de coibir imprudências em faixas de pedestres, 

como os sensores fixos aplicados nas vias para detecção de veículos infratores. Diante disso, 

as necessidades do cenário tecnológico vêm exigindo mudanças e agilidade nos processos 

de desenvolvimento de produto visando atender melhor os anseios daqueles que pensam em 

um trânsito mais seguro. 

Com o surgimento de tecnologias cada vez mais rápidas, novos dispositivos para 

realização de atividades automáticas vêm se tornando cada vez mais disponíveis, 

impulsionando o desenvolvimento de novos produtos de base tecnológica. A utilização de 

dispositivos que melhorem a qualidade de vida das pessoas e que tragam segurança vem 

resultando em uma área no mercado que atrai a atenção de diversos pesquisadores. 

Comparando a utilização de imagens de vídeo com as formas tradicionais de 

identificação de veículos no trânsito, tais como utilização de sensores indutivos no solo ou em 

pedestais, percebe-se que a utilização de imagens oferece uma flexibilização maior de 

informações de fácil compreensão humana (YANG, 2018). 

De acordo com Jugend (2010), a inovação tecnológica de produtos proporciona a 

introdução de conhecimentos a produtos e processos. Contudo, as tecnologias sofrem 

mudanças de forma muito rápida, e vão surgindo novas soluções e tornando outras, até então 

utilizadas, em obsoletas, fazendo com que as empresas e indústrias precisem se adequar, 

investindo cada vez mais nas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Partindo desse 

princípio, Gomes (2008) ressalta que, por ter essa necessidade imensa de novas tecnologias 

e novos produtos competitivos, a inovação tecnológica tem sido uma das mais importantes 

ferramentas nas empresas, proporcionando o desenvolvimento de produtos e processos por 

meio de simples ideias. 

Neste contexto, ganha destaque a automação, que é a utilização de recursos 

computacionais para tornar processos cada vez mais eficazes, reduzindo a utilização do 

trabalho humano para realização das atividades. Aliado com a automação e a intenção do 

aprimoramento em processos, o desenvolvimento da visão computacional se comporta como 

uma ferramenta eficaz para monitoramento do trânsito e que contribui para o surgimento de 

novas tecnologias envolvendo o processamento digital de imagens, que é a utilização de 

imagens para a medição, investigação e controle de processos. 

Neste contexto, quando se fala em desenvolvimento de novos produtos para o 

mercado, a utilização de métodos e técnicas para o desenvolvimento de produtos torna-se 

fundamental para o sucesso do desenvolvimento, e proporciona, por meio da aplicação dos 

seus métodos, maior confiabilidade e chance de sucesso do produto. 
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1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é a concepção, por meio de metodologias de 

desenvolvimento de produtos, de um dispositivo para verificação de avanço em faixa de 

pedestres, possibilitando a identificação de desrespeito às Leis de Trânsito. 

 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do trabalho serão: 

a) Definir os principais métodos e técnicas para o Desenvolvimento de Produtos; 

b) Aplicar os principais métodos e técnicas para o desenvolvimento do dispositivo, 

desde o planejamento do produto aos projetos informacional, conceitual; 

c) Realizar o detalhamento dos SSC’s e do BOM; 

c) Analisar os resultados encontrados no protótipo funcional, e; 

e) Realizar depósito de patente (modelo de utilidade) no INPI. 

 

 

1.3 Estrutura do Trabalho  

 

O presente trabalho está dividido em seis Capítulos, conforme descrito a seguir: 

O Capítulo 1 traz a introdução com a justificativa para o trabalho e os objetivos. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão de literatura sobre o Desenvolvimento de 

Produtos, com os fundamentos necessários ao embasamento deste trabalho, além de 

apresentar aspectos conceituais de processamento digital de imagens e visão computacional, 

mostrando ferramentas aplicáveis ao reconhecimento de objetos. 

O Capítulo 3 apresenta os materiais o os métodos utilizados para o desenvolvimento 

do produto. 

No Capítulo 4 é aplicada a metodologia do PDP para identificar partes interessadas, 

definir requisitos e modelar funcionalmente o dispositivo, além da definição dos materiais e 

estimativa de custos.  

O Capítulo 5 apresenta os componentes, a montagem e a implementação 

experimental do protótipo funcional e da programação que demonstra o seu funcionamento. 

O Capítulo 6 apresenta as considerações finais deste trabalho e as sugestões para 

trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

Revisão da Literatura 
 

 

 

Com o aumento da competitividade das empresas que atuam com o desenvolvimento 

de produtos, a busca de novos produtos que satisfaçam as necessidades dos usuários vem 

se tornando um diferencial no mercado, o que se traduz em uma maior competitividade. De 

acordo com Rozenfeld et al. (2006), o estudo do Processo de Desenvolvimento de Produtos 

(PDP) se torna indispensável para o sucesso e o desenvolvimento de produtos.  

 

 

2.1 Processo de Desenvolvimento do Produto (PDP) 

 

Na atualidade, a competitividade das empresas vem impulsionando cada vez mais o 

surgimento de novos produtos para satisfazer as necessidades dos consumidores. Dessa 

maneira, o termo produto, na indústria, está ligado a um bem físico que é colocado à 

disposição dos consumidores para venda, com o objetivo de se obter geração de receitas 

financeiras (BAGNO, 2007). Analogamente, se para o ramo industrial o produto é um bem 

físico, já no ramo de serviços produto é entendido como um bem intangível. Um exemplo de 

produto intangível são os serviços oferecidos pelos bancos. Porém, tanto no ramo industrial 

quanto no de serviços existe um ponto em comum, ambos surgem como resultado da 

organização de atividades de forças diferentes (SUAREZ, 2009). 

Segundo Travessini (2014), para o consumidor, o conceito de produto deve estar 

atrelado a características como satisfação ou benefício, ou seja, o produto deve ser entendido 

como algo necessário, que apresenta solução para um problema. Saber como tornar esse 

produto como uma solução necessária é o desafio no Processo de Desenvolvimento do 

Produto (PDP). 

O Processo de Desenvolvimento do Produto é um processo multidisciplinar que 

estrutura o desenvolvimento de um produto desde a sua concepção inicial, até a sua aceitação 
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e retorno do investimento, uma vez que a forma como o projeto é gerenciado e 

operacionalizado é o que irá definir a sua eficiência e eficácia (VIEIRA, 2016). 

Sobre esse conceito, Gomes (2008) ainda acrescenta que projetar novos produtos e 

serviços tem como finalidade atender aos anseios dos clientes diretos e indiretos que poderão 

utilizá-lo, verificando as suas necessidades atuais, e vislumbrando necessidades futuras. O 

PDP, que antes tinha o seu foco apenas nas características funcionais do produto, tem hoje 

o seu olhar de forma mais ampla, pois além de observar as características funcionais do 

produto, o PDP utiliza ferramentas que possam analisar fatores externos a ele e que podem 

influenciar no processo. Rozenfeld et al. (2006, p. 3) acrescenta que: 

 
“Desenvolver produtos consiste em um conjunto de atividades por meio das quais 
busca-se, a partir das necessidades do mercado e das possibilidades e restrições 
tecnológicas, e considerando as estratégias competitivas e de produto da empresa, 
chegar às especificações de projeto de um produto e de seu processo de produção, 
para que a manufatura seja capaz de produzi-lo” 

 

Machado e Toledo (2008, p.2) ainda complementa que: 

 
“Desenvolver um produto significa fazer com que uma ideia possa ser materializada 
na forma de um bem físico ou um serviço a ser prestado. Dessa forma, o Processo de 
Desenvolvimento de Produtos compõe-se de atividades planejadas, coordenadas e 
controladas que visam fazer com que o processo de criação de um novo produto 
possa ser alcançado. ” 

 
Diferente de um planejamento de negócios que envolva produtos já existentes, o 

processo de desenvolvimento de novos produtos traz em sua composição variáveis em que 

os resultados são estimados, fator que aumenta os riscos e incertezas. Produtos que já 

existam no mercado já tem sua aceitação definida, o que torna mais fácil o seu lançamento. 

Quando falamos em novos produtos, as decisões mais importantes são tomadas no início do 

projeto, onde as informações atuais do mercado podem não traduzir o que realmente se 

espera do novo produto (ROZENDFELD et al. 2006). Dessa forma, saber gerenciar os riscos 

é um diferencial no processo de desenvolvimento de novos produtos, uma vez que isso irá 

determinar o sucesso do mesmo. 

É notória a ligação do Processo de Desenvolvimento do Produto na criação de 

produtos de base tecnológica, sendo assim “novos produtos são demandados e 

desenvolvidos para atenderem a segmentos específicos de mercado, para incorporarem 

tecnologias diversas, integrarem-se a outros produtos e usos e adequarem-se a novos 

padrões de qualidade e restrições legais” (MENDES, 2008, p. 1). 

A utilização de dispositivos que facilitem o trabalho vem se tornando cada vez mais 

comum, e esta ferramenta, em conjunto com os métodos do desenvolvimento de produtos, 

faz com que simples ideias possam proporcionar comodidade para as pessoas, se 

transformando em grandes produtos no mercado. 
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Para Baxter (2011), existem alguns fatores que devem ser levados em consideração 

nesse processo, para que o mesmo possa alcançar o sucesso: a orientação do mercado, o 

planejamento e as especificações prévias e o trabalho em sintonia por parte da equipe 

envolvida no desenvolvimento do produto. A Figura 1 mostra os fatores que determinam o 

sucesso no desenvolvimento de novos produtos proposto por Baxter (2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1 – Fatores de sucesso no desenvolvimento de novos produtos 
Fonte: Adaptado de Baxter (2011). 

 

 

Segundo Baxter (2011), a orientação do mercado é o fator mais importante. Neste 

momento, o citado autor sugere analisar informações como benefícios do produto a ser 

desenvolvido para os consumidores. Busca-se um produto com a sua diferenciação em 

relação aos que já existem, apresentando os diferenciais que os consumidores desejam. 

Dessa forma, o autor cita três situações que devem ser levadas em consideração: a primeira 

é em relação ao foco do produto, se a diferença do novo produto for grande em relação aos 

já existentes, você deve focar em algo que possa dirigi-lo às necessidades do mercado. A 

segunda consideração ressalta que, se for possível identificar apenas pequenas diferenças 

dos produtos já existentes, talvez seja melhor não continuar com o projeto, pois a chance de 

fracasso é grande. E a terceira consideração diz respeito à antecipação do lançamento, uma 

vez que, se antecipar perante os seus concorrentes, faz com que o seu produto seja visto 

como um diferencial que os outros ainda não apresentaram. 

No tocante ao planejamento e às especificações prévias, Baxter (2011) ressalta que 

um bom planejamento das especificações e estudos de viabilidade técnica e econômica 

aumentam consideravelmente as chances de sucesso, se comparados a produtos que não 

contemplam esses aspectos no seu desenvolvimento. 



22 
 

Baxter (2011) explica que se o trabalho realizado em equipe é harmonioso, a chance 

de sucesso do novo produto também aumenta. Um exemplo consiste na cooperação entre o 

pessoal técnico e o pessoal de Marketing que, quando trabalham juntos, as chances do 

produto se destacar no mercado aumentam. 

 

 

2.2 Os Modelos de Referência no PDP 

 

Para Rozenfeld et al. (2006) uma padronização do PDP possibilita que todos os 

envolvidos tenham uma mesma visão do processo. Para Vernadat (1996), os modelos de 

referência apresentam uma série de vantagens para o desenvolvimento de produtos, entre 

elas, a redução de custos, a comparação das atividades da empresa com as do modelo e o 

melhor suporte para a implantação de sistemas de gestão integrados. 

Os modelos de referência nem sempre são aplicáveis integralmente a toda realidade 

de todos os setores de todas as empresas, pois uma mesma situação pode ser interpretada 

de forma diferente pelas pessoas que fazem parte do desenvolvimento (MENDES, 2008). Ou 

seja, não existe um modelo de referência ideal para todas as organizações, existe aquele que 

mais se adequa a sua estrutura. 

Diversos autores realizaram trabalhos voltados a criação de modelos de referência 

aplicados a áreas específicas do conhecimento. Travessini (2014) dá exemplo de alguns 

deles: Penso (2003) e Santos (2004) para área alimentícia, Romano (2003) para máquinas 

agrícolas, Thier (2005) para a indústria de cerâmica vermelha. 

Para Jugend (2010), a partir do momento em que se introduz no mercado produtos 

que possuem uma novidade e dependem do desenvolvimento e da transferência de novas 

tecnologias, então esse processo pode ser definido como inovação de produto. Com relação 

aos produtos de base tecnológica, Mendes (2008) se destaca por trabalhar um modelo de 

referência que pode servir de norte para o planejamento de produtos tecnológicos. Os 

modelos citados nesse trabalho foram escolhidos pela relevância em meio aos modelos 

trabalhados por diversos autores e serão mostrados no Capítulo 5. A seguir, serão 

apresentados alguns modelos de referência norteadores, apresentados aqui 

cronologicamente, de maneira que foram sendo aperfeiçoados e trabalhados por diversos 

autores da área, tornando-os os mais utilizados no planejamento de novos produtos. 
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2.2.1 Abordagem de Roozenburg e EeKels (1995) 

 

De acordo com Suarez (2009), o modelo proposto por Roozenburg e EeKels (1995) 

inclui em seu escopo um planejamento estratégico corporativo. Com isso, ele propõe um 

aspecto multidisciplinar no PDP, ou seja, nesse modelo existe o trabalho em conjunto de 

diversas áreas do conhecimento para chegar a um objetivo comum (ROOZENBURG e 

EEKELS, 1995). 

A utilização de um plano estratégico corporativo está ligada ao fato no planejamento 

de todas as ações, sendo esse planejamento discutido por grupos de diversas áreas visando 

aumentar as chances de sucesso. É a partir do plano estratégico corporativo que o modelo se 

inicia. A partir das políticas adotadas pela empresa, e da criação do plano estratégico, são 

tomadas decisões que direcionam o desenvolvimento do novo produto. Ou seja, a partir das 

definições do plano estratégico corporativo são realizadas pesquisas que resultem em ideias 

para o desenvolvimento do novo produto (TRAVESSINI, 2014). 

O modelo de Roozenburg e EeKels (1995) utiliza o conceito de organização por projeto 

para desenvolver as ideias selecionadas. É neste momento que as ideias são verificadas, 

mediante o previsto no seu planejamento estratégico, e feitas as definições do produto a ser 

desenvolvido, além de analisar todas as necessidades para realização do projeto (SUAREZ, 

2009).  A Figura 2 mostra a estrutura típica do modelo de desenvolvimento de acordo com 

Roozenburg e EeKels (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2 – Estrutura típica de acordo com Roozenburg e EeKels (1995) 
Fonte: Travessini (2014) apud Roozenburg e EeKels (1995). 
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A Figura 2 mostra as etapas que Roozenburg e EeKels (1995) propõem como modelo 

típico do PDP. Inicia-se no planejamento estratégico, passando pela pesquisa, projeto, 

desenvolvimento, alavancagem e produção. 

Suarez (2009) ainda ressalta que, somente depois dos testes de validação do 

protótipo, é que o produto começa a ser produzido, e são definidos os processos e preparada 

toda a estrutura necessária para a linha de produção, concluindo a fase com a distribuição e 

comercialização do mesmo. 

 

 

2.2.2 Modelo de Referência de Peters et al. (1999) 

 

De acordo com com Travessini (2014), o modelo proposto por Peters et al. (1999), 

levou em consideração novas abordagens de gestão de projetos, aliados ao uso de 

ferramentas e técnicas aplicadas na área da qualidade (QFD, FMEA, dentre outras). Com 

base em experiências de campo, este modelo utilizou as melhores práticas utilizadas em 

diversas áreas do mercado. O processo foi considerado como parte integrante do 

desenvolvimento que envolve a gestão para a utilização de ferramentas e técnicas de forma 

apropriada. A Figura 3 ilustra o modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Modelo de referência proposto por Peters et al. (1999) 
Fonte: Travessini (2014) apud Peters et al. (1999). 
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De acordo com a Figura 3, Peters et al. (1999) dividiu o desenvolvimento do produto 

em macrofases pré-projeto/desenvolvimento, processo de projeto e desenvolvimento e 

desenvolvimento pós-projeto.  

A macrofase do pré-projeto/desenvolvimento caracteriza-se pela “ideia” como tema 

central dessa fase. É neste momento que, depois de identificado a ideia, é definida a 

oportunidade e identificados os requisitos do produto. 

A segunda macrofase é definida como processo de projeto e desenvolvimento, dividida 

em 3 fases: conceito, projeto e pré-produção/validação. A fase conceito caracteriza-se pela 

realização do primeiro estudo de viabilidade do produto. Na fase projeto são definidas 

características específicas do produto, além da especificação para o processo de produção. 

Na fase pré-produção/validação são realizados testes para a validação de todas as 

características do produto previstas nas fases anteriores. 

A terceira macrofase do modelo é definida como desenvolvimento pós-projeto, que é 

dividida em 2 fases: produção/distribuição e pós-produção. A primeira fase trata do processo 

de produção do produto, assim como de fatores como distribuição e comercialização deles. A 

segunda fase trata do acompanhamento desse produto após a sua comercialização, 

observando fatores como desempenho, vendas e retirada do mercado. 

Dessa maneira, o modelo de Peters et al. (1999) deixa clara a utilização de ferramentas 

bem estabelecidas e conceitos de gestão de projetos para chegar ao modelo de 

desenvolvimento de produtos. Ainda, de acordo a Figura 4, fica perceptível a utilização de 

métodos e técnicas como QFD, FMEA, DFM e outras para tornar o processo cada vez mais 

eficaz. 

 

 

2.2.3 Modelo de Referência de Rozenfeld et al. (2006) 

 

O modelo proposto por Rozenfeld et al. (2006) reúne, de acordo com diversos autores, 

as melhores práticas de mercado aplicáveis ao desenvolvimento de produtos, incluindo 

práticas também já citadas neste trabalho. O modelo é dividido em três macrofases, e estas 

se subdividem em fases e atividades. A primeira macrofase é a de pré-desenvolvimento, a 

segunda é a de desenvolvimento e a terceira é a de pós-desenvolvimento. A primeira e a 

última macrofase trazem considerações genéricas que podem ser adaptadas para cada tipo 

de produto. Já o desenvolvimento foca no aspecto tecnológico, e a utilização de suas 

atividades ocorrerão de acordo com a tecnologia envolvida no produto (ROZENFELD et al. 

2006). 

A Figura 4 mostra uma visão geral do modelo de referência proposto por Rozenfeld et 

al. (2006). 
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Figura 4 – Modelo de Referência proposto por Rozenfeld et al. (2006) 
Fonte: Rozenfeld et al. (2006). 

 

A macrofase de pré-desenvolvimento é o momento inicial do desenvolvimento de 

produtos. É aqui que será desenvolvida a ideia inicial do produto, criando um conceito e 

iniciando o projeto que resultará no produto final. Esta macrofase divide-se em 2 fases: 

planejamento estratégico de produtos e planejamento do projeto. 

O planejamento estratégico de produtos, de acordo com Rozenfeld et al. (2006), é uma 

fase voltada a alta gerência da empresa, pois analisa o portfólio de produtos da empresa, 

sendo este desenvolvido a partir do planejamento estratégico da Unidade de Negócios. 

Identificados os interesses da empresa, é iniciado o planejamento do produto, momento em 

que, de acordo com Suarez (2009), busca-se desenvolver e preparar um projeto com o 

objetivo de minimizar os erros ao decorrer do desenvolvimento. É com a saída desta fase que 

serão fornecidas informações para a próxima macrofase. 

A macrofase desenvolvimento é dividida em 5 fases: projeto informacional, projeto 

conceitual, projeto detalhado, preparação da produção do produto e lançamento do produto. 

De acordo com Rozenfeld et al. (2006), cada fase tem as suas especificidades, que são 

descritas a seguir. O projeto informacional tem foco no cliente, é neste momento que são 

identificados os interesses dos clientes para chegar as especificações-metas do produto a ser 

desenvolvido. O projeto conceitual é voltado para a busca, criação, representação de seleção 

de soluções para o problema do projeto. É neste momento que as ideias começam a ganhar 

forma, surgindo características do produto que podem se tornar definitivas ao final do 

desenvolvimento.  No projeto detalhado, o produto ganha as suas características específicas. 

É no projeto detalhado que o produto começa a ser concebido, ganhando forma, componentes 
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e a sua construção. A fase de preparação da produção do produto fica responsável pela 

definição do processo produtivo, é nesta fase que se inicia produção de lote piloto, com 

definições de processos de produção e de manutenção. A fase de lançamento do produto 

está voltada às companhas de marketing para mostrar ao cliente o produto. Neste momento, 

volta o contato com os consumidores, dando início ao processo de vendas, distribuição, 

atendimento a clientes e assistência técnica (ROZENFELD et al. 2006). 

O pós-desenvolvimento é a última macrofase do modelo, a qual demostra o momento 

em que a empresa tem que acompanhar o produto até o final do seu ciclo de vida útil. De 

acordo com Rozenfeld et al. (2006), essa macrofase é dividida em duas fases: acompanhar 

produto e processo e descontinuar produto. A fase acompanhar produto e processo é 

responsável por analisar resultados como comportamentos do mercado, da concorrência e 

resultados financeiros. A fase de descontinuar o produto começa antes de finalizar a fase 

anterior, pois ela inicia com o fim do ciclo de vida do primeiro produto vendido, recolhendo 

este produto, e vai até o momento em que encerra a assistência técnica ao cliente do produto 

descontinuado. 

Fica evidente que Rozenfeld et al. (2006) utilizou as melhores práticas, métodos, 

técnicas e ferramentas com enfoque no como fazer, além de descrever as atividades 

necessárias ao longo do PDP, para montar um modelo unificado que contemplasse todas as 

etapas do desenvolvimento de um novo produto, desde a concepção da ideia até o processo 

de retirada do produto do mercado. 

 

 

2.2.4 Modelo de Referência de Mendes (2008) 

 

O modelo de referência desenvolvido por Mendes (2008) para empresas de base 

tecnológica aborda uma visão sistêmica do PDP. Este modelo de referência busca representar 

dimensões do projeto de maneira integrada. A primeira dimensão é o processo, caracterizado 

sob a forma de subdivisões adotadas para cada macrofase. Na dimensão orientação 

estratégica, busca-se o planejamento. A dimensão organização e liderança apresenta 

aspectos organizacionais envolvidos em todo PDP. Para a execução de cada fase, a 

dimensão recursos e ferramentas descreve o estoque de ferramentas indicado para cada 

fase. 

Para a organização deste PDP, Mendes (2008) adotou uma divisão baseada na 

proposta apresentada por Rozenfeld et al. (2006), a qual subdivide as atividades em três 

níveis, chamados macrofases. O primeiro nível é o pré-desenvolvimento, o segundo é o 

desenvolvimento e o terceiro é o pós-desenvolvimento. Cada macrofase é composta de fases 

que formam pacotes de trabalho, cada atividade com seus objetivos. O Quadro 1 mostra a 



28 
 

estrutura da macrofase com as suas respectivas fases e objetivos, desenvolvidos por Mendes 

(2008). 

 

 
Macrofases Fase Objetivo das Fases 

Pré-desenvolvimento Estratégia Definir objetivos estratégicos para o Desenvolvimento 

de Produtos. 

Portfólio Definir e Gerenciar a Carteira de projetos e produtos 

da empresa. 

Concepção inicial Identificar e selecionar as oportunidades de Mercado. 

Avaliar informações de caráter técnico, financeiro e de 

mercado. 

Definir as características gerais do produto e de 

posicionamento estratégico do produto. 

Planejamento do 

Projeto 

Definir o plano abrangente do projeto. 

Desenvolvimento 

 

Desenvolvimento 

Técnico 

Detalhar o projeto do novo produto por meio da 

definição das especificações do produto. 

Planejar o processo de Fabricação. 

Construir protótipo do produto. 

Desenvolvimento 

da Produção 

Desenvolver o processo de produção. 

Validar as características e funcionalidade do novo 

produto. 

Homologação Validar e Homologar o produto e Processo. 

Lançamento Lançar o novo Produto no Mercado. 

Pós-desenvolvimento Acompanhamento Acompanhar os resultados conseguidos com o 

produto. 

Melhorar o PDP a partir das lições aprendidas. 

 
Quadro 1 – Fases do MREBT 
Fonte: Mendes (2008). 

 

 

2.2.5 Outras abordagens 

 

Machado e Toledo (2008) trazem algumas abordagens de gestão de desenvolvimento 

de produtos baseadas em autores, como Cooper (1983) e Ulrich e Eppinger (2000). Ambos 

os modelos traçam um ciclo de estágios para a gestão do desenvolvimento de produto. O 

diagrama de fluxo, proposto por Cooper (1983), determina sete estágios que oferecem uma 

estrutura básica a ser seguida no desenvolvimento de novos produtos. Cada fase deste 



29 
 

modelo, após ser finalizada, produz informações para o estágio seguinte, e cada etapa 

descreve uma sequência que engloba todo o desenvolvimento, da ideia ao lançamento 

(MACHADO E TOLEDO, 2008). A Figura 5 ilustra o ciclo do desenvolvimento proposto por 

Cooper. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Abordagem de Cooper (1983) 
Fonte: Adaptado de Cooper (1983). 

 

 

Para cada estágio, Cooper definiu atividades. Em resumo, pode-se entender cada 

estágio da seguinte forma: no estágio I são definidos o momento de geração de ideias e o 

filtro dessas. No estágio II são realizadas avaliações técnica e de produção, além de 

avaliações de mercado. No estágio III são identificados conceitos de mercado, com a geração 

de conceitos do produto. No estágio IV inicia-se o desenvolvimento do produto, utilizando 

técnica e produção, além do plano de mercado. No estágio V é realizado o teste interno do 

protótipo. No estágio VI é finalizado o projeto e realizado a prova de produção, finalizando 

também plano de marketing e provas de mercado. Para finalizar o modelo, o estágio VII é 

responsável por realizar a produção total e o lançamento do produto no mercado (MACHADO 

e TOLEDO, 2008). 

Na abordagem de Ulrich e Eppinger (2000), o processo é modelado em seis fases 

sequenciais. De acordo com Machado e Toledo (2008), essa abordagem se assemelha mais 

com a ideia “desenvolvimento de produto”, pois a fase final é justamente a fase de produção 

e ramp-up (construção), desconsiderando as atividades de mercado. A Figura 6 apresenta 

essa abordagem. 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Abordagem de Ulrich e Eppinger (2000) 
Fonte: Adaptado de Ulrich e Eppinger (2000). 

 



30 
 

Da mesma maneira que no modelo de Cooper (1983), cada fase apresenta uma saída 

para a próxima fase. Neste modelo, como mostrado na Figura 6, o foco é justamente o 

desenvolvimento, partindo do planejamento até a produção. 

 

 

2.2.6 Síntese das abordagens 

 

É perceptível, nas abordagens vistas, que todos os autores procuram definir um 

conjunto de fases para o desenvolvimento de produtos. De forma geral, todos os autores 

citados seguem uma sequência lógica dividindo cada etapa em fases distintas, que terão 

informações de entradas, onde essas informações são processadas utilizando critérios bem 

definidos, e representando informações de saída que introduzem informações de uma nova 

fase. 

Partindo dos modelos apresentados, pode-se perceber que os primeiros modelos 

apresentam uma estrutura simplificada, em que as fases são grandes e com poucas 

atividades. Com o passar dos tempos, novos modelos vão surgindo e melhorando o PDP. 

Eram utilizados métodos e técnicas similares às já existentes e acrescentavam-se novas 

ferramentas para melhor desenrolar do PDP. É neste momento que foram surgindo novas 

fases, novas tarefas e uma visão mais ampla do desenvolvimento. Diante dos modelos 

expostos, a abordagem de Roozenburg e EeKels (1995) inclui em seus processos um 

planejamento estratégico de negócios. Este modelo já usa uma multidisciplinaridade de 

processos, aliados com as estratégias da empresa, para gerar conhecimentos e informações 

que reduzem os custos e erros no processo de desenvolvimento. 

O modelo de Peters et al. (1999) trouxe para o PDP a utilização de conceitos de gestão 

de projetos, utilizando também ferramentas que podem fornecer informações importantes 

para o projeto, vislumbrando uma maior chance de sucesso. 

Já o modelo proposto por Rozenfeld et al. (2006) traz uma abordagem focada no ciclo 

de vida dos produtos, onde utiliza grande parte dos métodos, técnicas e conceitos abordados 

pelos autores já citados, trazendo um modelo que se encaixa em todas as áreas. Diferente 

dos modelos já citados, Rozenfeld et al. (2006) não se prende apenas ao desenvolvimento, 

os autores também se preocuparam em fases antes e depois desse desenvolvimento, que 

traduz um melhor planejamento e um melhor entendimento do que pode ser feito, aumentando 

assim a probabilidade de sucesso. O modelo proposto por Mendes (2008) traz uma estrutura 

de macrofases baseada no modelo proposto por Rozenfeld et al. (2006), descrevendo 

atividades para desenvolvimento de produtos em empresas de base tecnológica. 
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2.3 Aspectos Conceituais de Processamento Digital de Imagens 

 

A necessidade de efetuar medições e interpretar informações a partir de imagens, 

sejam elas analógicas ou digitais, se torna maior em várias atividades, representando uma 

possibilidade para desenvolvimento de produtos novos e com grande diferencial no mercado. 

De acordo com Hajirassouliha et al. (2018), os algoritmos de visão computacional e 

processamento de imagens fazem parte de componentes essenciais de muitas aplicações, 

por exemplo: nas indústrias, na área médica, dentre outras. Esta utilização de imagens, para 

reconhecimento de objetos e utilização como ferramenta automatizada, está sendo estudada 

por diversos autores em áreas diferentes, a exemplo do trabalho de Shi et al.  (2008) na área 

de medicina, de Said e Atri (2016) na área de segurança automotiva, Tripathi et al. (2017) na 

área de vigilância envolvendo pessoas, e Santos (2014) na área de ultrapassagens irregulares 

de trânsito. Nós, seres humanos, temos a capacidade de reconhecimento de padrões ao 

enxergarmos algo. Temos a percepção de coletar informações e com essas informações 

identificar e reconhecer padrões como formas, sons e conceitos. A busca por métodos cada 

vez mais informatizados com ao auxílio da automação, está completamente ligada ao 

reconhecimento de padrões (KRUG et al., 2008). 

 

 

2.3.1 Imagem Digital 

 

A imagem é um conjunto de pontos que, quando agrupados, formam um todo. Szeliski 

(2011) define que uma imagem é composta por cores discretas ou valores de intensidade. 

Complementando o entendimento, para Yoon et al. (2018) uma imagem digital é uma matriz 

espacial compreendida por diferentes níveis de brilho em cada local da matriz. Desta maneira, 

por meio do uso de câmeras digitais ou filmadoras, podem ser realizadas aquisições de fotos 

e vídeos e, com isso, obter informações necessárias para o processamento de imagens. 

Corroborando com as definições anteriores, para Gonzalez e Woods (2010) uma 

imagem pode ser definida como uma função bidimensional contínua f(x, y), onde x e y são 

coordenadas espaciais, e f é a sua correspondente, que representa um ponto qualquer. O 

mesmo autor ressalta que “quando x, y e os valores de intensidade são quantidades finitas e 

discretas chamamos de imagem digital” (GONZALEZ e WOODS, 2010, p. 1). De acordo com 

Vázquez et al. (2011), a transformação de uma imagem digital para trabalhar com um 

processamento computacional é a digitalização da função de imagem f(x, y), no que tange à 

amplitude e a coordenadas espaciais (planas), onde esses valores de amplitude da função f 

nas coordenadas espaciais (x, y) possibilita o fornecimento da intensidade do brilho da 

imagem nesse ponto. Ao entender que a imagem digital é composta por números finitos de 
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elementos, observa-se que cada um desses elementos tem localização e valor específico, a 

esse elemento damos o nome de pixel, que é a menor unidade que representa uma imagem 

(GONZALEZ e WOODS, 2010). A Figura 7 mostra a representação de uma imagem digital 

em tons de cinza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Representação de uma imagem em tons de cinza 
Fonte: O autor. 
 

 

2.3.2 Processamento Digital de Imagens 

 

De acordo com Gonzalez e Woods (2010), existem alguns passos para processar uma 

imagem digital. A Figura 8 esquematiza esses passos. 
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Figura 8 – Passos para o processamento de imagens 
Fonte: Adaptado de Gonzalez e Woods (2010). 

 

 

Partindo do entendimento da Figura 8, as duas primeiras etapas estão relacionadas 

com o processamento de imagens, que permitem a análise e a manipulação de imagens por 

computador, com o objetivo de extração de informações, geralmente constituído de várias 

camadas do processamento que, tomando imagens como entrada, computam recursos em 

diferentes camadas de abstração (BRUNETTI et al., 2018). Após a extração das informações, 

a próxima etapa é a identificação das características, utilizando técnicas para a identificação 

de objetos, para transformação dessas e posterior interpretação. A última etapa é onde as 

características selecionadas do processamento são atribuídas às suas classes 

individualmente (KRUG et al., 2008).  

Desta maneira, existindo o problema, as etapas são bem definidas no tocante ao 

processamento. Cada passo será abordado nos tópicos seguintes. 

 

 

2.3.2.1 Aquisição de Imagens 

 

Para o tratamento de qualquer imagem, o primeiro passo é realizar a aquisição delas. 

Desta maneira, o processo começa com a redução da dimensionalidade da cena, e a câmera 

transforma a imagem tridimensional em bidimensional (MARQUES FILHO e VIEIRA NETO, 

1999). 

Dois elementos são indispensáveis para aquisição de imagens digitais. O primeiro é 

um elemento físico, responsável por realizar a amostragem e transformar em impulsos 

elétricos. O segundo elemento é um dispositivo digitalizador, que irá receber os impulsos 
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elétricos e converter em quantificações digitais (GONZALEZ e WOODS, 2010). Os 

dispositivos físicos são constituídos por sensores de imagens, os mais comuns são os 

Charge-Coupled Devices (CCD) e os Complementary Metal-Oxide Semiconductors (CMOS), 

normalmente encontrado em câmeras digitais. 

 

 

2.3.2.2 Pré-Processamento 

 

Quando é realizada a aquisição de uma imagem, essas imagens podem trazer 

imperfeições decorrentes de diversos fatores, como condições ambientais, resolução, dentre 

outros. Sendo assim, após a fase de aquisição das imagens, segue a fase do pré-

processamento, na qual é realizada a melhoria da imagem para aumentar as chances de 

sucesso nas fases seguintes (GONZALEZ e WOODS, 2010). As ferramentas utilizadas 

para eliminar essas imperfeições serão escolhidas de acordo com a necessidade e com o 

trabalho a ser realizado. Entre os exemplos de tratamentos que podem ser feitos, estão: 

corrigir contrastes, diminuir ruídos, gerar negativos da imagem, dentre outras ferramentas 

(PEDRINI e SCHWARTZ, 2008). 

 

 

2.3.2.3 Segmentação 

 

A segmentação é o passo seguinte, após realizar a melhoria da imagem e, de acordo 

com Marques Filho e Vieira Neto (1999, p. 11): “A tarefa básica da etapa de segmentação é 

a de dividir uma imagem em suas unidades significativas, ou seja, nos objetos de interesse 

que a compõe”. Desta maneira, com a segmentação é possível extrair informações de regiões 

de uma imagem com objetos que aparecem na cena. 

De acordo com Matta (2014), a segmentação é o primeiro passo para análise de uma 

imagem, uma vez que ela divide uma imagem, antes adquirida e pré-processada, em partes 

ou objetos constituintes.  

 

 

2.3.2.4 Representação de descrição 

 

A representação e descrição iniciam após a segmentação, que geralmente são dados 

primários em forma de pixel. Dessa maneira, a representação consiste em escolher uma 

solução para transformar dados primários em uma forma adequada para o processamento 

computacional. Já a descrição consiste na extração de atributos, com resultante em 
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informação quantitativa de interesse, sendo que essas informações podem ser utilizadas para 

diferenciar classes de objetos, por isso também é chamada de seleção de características 

GONZALEZ e WOODS (2010). 

 

 

2.3.2.5 Base de conhecimento 

 

O conhecimento acerca do problema a ser tratado com a utilização de imagens fica 

codificado na forma de um banco de dados. Esse banco de dados (base de conhecimentos) 

é uma parte fundamental do processamento de imagens, uma vez que além de orientar a 

operação de cada módulo, ela também controla a interação entre os módulos GONZALEZ e 

WOODS (2010). 

 

 

2.3.2.6 Reconhecimento e Interpretação 

 

De acordo com Gonzalez e Woods (2010), o reconhecimento e a interpretação são os 

últimos passos no processamento de imagens. Os autores ainda complementam que o 

reconhecimento e a interpretação de imagens são entendidos como uma prática de alto nível, 

no tocante ao processamento. Um exemplo deste conceito é o sistema automático de 

reconhecimento de pessoas, em que se obtém os dados das pessoas que transitam em frente 

a uma câmera, através da aquisição de imagens, com a meta de atingir a melhor precisão de 

reconhecimento de caracteres, sendo o mais próximo possível da percepção da visão dos 

seres humanos. 

Diante do exposto, o reconhecimento de padrões se enquadra como uma categoria 

desta etapa. Matta (2014) ressalta que a classificação de imagens busca atribuir um rótulo 

para a imagem analisada. O autor ainda complementa que esta atribuição é feita por meio da 

comparação extraída de uma imagem com uma classe de padrões predeterminadas pelo 

classificador. Com esse processo, objetiva-se realizar uma análise baseada em 

características próprias da imagem, onde um padrão recebido é descrito, classificado e 

atribuído, devendo o computador ser capaz de reconhecer o objeto pré-definido, mediante 

variações ocorridas em sua orientação, tamanho, localização, dentre outras características. 
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2.3.3 Visão Computacional 

 

Atualmente, a visão é uma das principais formas de obter informações externas sobre 

o ser. Pan et al. (2017) ressalta que, de acordo com a investigação científica, mais de 80% da 

informação total é alcançada pela visão, fazendo com que ferramentas, como visão 

computacional, reconhecimento de padrões, computação gráfica e inteligência artificial sejam 

desenvolvidas rapidamente. 

Nós, seres humanos, podemos ver com facilidade o mundo ao nosso redor. Ao 

fixarmos a nossa visão para um determinado objeto, podemos visualizar as características do 

mesmo. Partindo desse entendimento, existe atualmente uma variedade de aplicativos que 

utilizam a visão computacional para realizar atividades de forma autônoma, realizando tarefas 

de maneira mais próxima da visão humana, entre eles o reconhecimento ótico de caracteres 

(leitura de códigos postais, reconhecimento automático de matrículas, etc.), a inspeção de 

máquinas (procurar defeitos em peças, verificar tolerâncias) e a vigilância (análise de tráfego 

nas rodovias, monitoramento de intrusos) (SZELISKI, 2011). 

Dessa maneira, a função da visão computacional é a utilização de ferramentas que 

possam ser utilizadas para realizar atividades por meio da visão que se assemelha ao máximo 

à visão humana. De acordo com Umbaugh (1990), quando se utiliza a visão computacional, 

as imagens adquiridas são convertidas em linguagem computacional, sendo então analisadas 

e interpretadas sem a interação da visão humana. E, para conseguir chegar a esse objetivo, 

são empregadas técnicas de outras áreas que envolvem a visão computacional, como 

técnicas de processamento digital de imagens, reconhecimento de padrões e aprendizagem 

de máquina (BISHOP, 2006). As etapas, como descritas na seção anterior, partem desde a 

aquisição da imagem até o reconhecimento e interpretação dessas imagens. 

 

 

2.3.4 Identificação de Objetos em Imagens 

 

Atualmente, diversas técnicas são utilizadas para identificar objetos em um sistema de 

visão computacional, a seguir serão apresentadas duas delas. De acordo com Pang et al. 

(2011), a detecção de objetos é uma etapa importante, quando se trata de visão 

computacional de alto nível, uma vez que uma detecção de objeto que transmita confiança é 

fator essencial para analisar vídeos e compreender a imagem. 

 

 

 



37 
 

2.3.4.1 Subtração de plano de fundo 

 

A Subtração de Plano de Fundo é uma técnica usualmente utilizada para a detecção 

de objetos em movimento nos vídeos (BRUTZER et al. 2011). San Martín et al. (2020) ainda 

complementa que a utilização da subtração de plano de fundo é geralmente utilizada para 

eliminar ruídos causados pelas condições de iluminação na lente, melhorando a fotometria e 

a detecção. Dessa maneira, para Choudhury et al. (2016), a maneira mais simples de realizar 

esse processo de subtração de fundo é definir o primeiro quadro do vídeo como plano de 

fundo, subtraindo todos os quadros subsequentes para extrair o segundo plano. Esse método 

utiliza sempre o quadro antecessor para fins de subtração. Neste caso, quando acontece a 

mudança de ambiente, como iluminação, ocasionando prejuízo na extração de objetos em 

movimento. Para contornar esse problema em vídeos que ocorrem atualização de plano de 

fundo, existem métodos de subtração de fundo que utilizam abordagens estatísticas, Lógica 

Fuzzy e Modelos Neurais (SOBRAL e VACAVANT, 2014). 

 

 

2.3.4.2 Caracterização de objetos 

 

Para a caracterização de objetos, existem diversas técnicas utilizadas, sendo estas 

baseadas principalmente em aspectos como cor, forma e textura. A seguir, será abordada 

particularidades da técnica Histogram of Oriented Gradients (HOG), ou Histogramas de 

Gradiente Orientados em português. 

A utilização de Histogram of Oriented Gradients (HOG) aponta êxito na verificação de 

objetos. Diversos estudos foram realizados utilizando esta ferramenta para detectar pedestres 

(Déniz et al., 2011) e (Watanabe et al., 2009), veículos (Arróspide et al., 2013) e (Mao et al., 

2010), dentre outros. De acordo com Brunetti et al. (2018), esse método utiliza a ideia de que 

a aparência e a forma do objeto, seja ele humano ou não, podem ser caracterizados 

considerando gradientes de intensidade local ou a distribuição da direção das bordas. Déniz 

et al. (2011) ainda complementa que o HOG conta as ocorrências de orientação de borda em 

uma vizinhança local de uma imagem, ou seja, a imagem é dividida em pequenas regiões 

conectadas, também chamadas de células. Para cada uma dessas células são calculados 

histogramas de gradiente orientados. Dessa maneira, a concepção básica é que objetos 

sejam bem caracterizados pela distribuição das direções da aresta local, mesma que a 

posição correspondente da aresta não seja conhecida com precisão (ARRÓSPIDE et al., 

2013). 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

Materiais E Métodos 
 

 

 

Este Capítulo tem como objetivo apresentar as metodologias e os materiais que 

compõem a pesquisa aqui realizada. Por se tratar de uma pesquisa aplicada, busca-se neste 

trabalho o conhecimento do Processo de Desenvolvimento de Produtos, apresentado por 

vários autores, como meio de chegar ao planejamento do produto proposto. A ideia é utilizar 

os conhecimentos de forma prática, respeitando cada fase do desenvolvimento de um novo 

produto, mediante às necessidades do público alvo do mesmo. Os procedimentos realizados 

se iniciam com estudos bibliográficos, a fim de identificar, nos modelos de referência do PDP, 

as melhores práticas para o problema. 

 

 

3.1 Métodos 

 

Para a elaboração do planejamento do produto proposto, foram definidas três partes 

do processo. A primeira parte é em relação ao estudo na literatura dos principais modelos de 

referência para buscar os melhores métodos e técnicas utilizadas no trabalho. A segunda 

parte está voltada às definições do referido produto, sendo levantadas informações relevantes 

para o seu planejamento e tomada das primeiras decisões. A terceira parte está voltada aos 

aspectos construtivos do produto desenvolvido, com desenhos do dispositivo, e um protótipo 

funcional que possa demonstrar o funcionamento do produto desenvolvido. 

A identificação, na literatura, de boas práticas aplicadas ao planejamento de produtos 

foi realizada por meio de pesquisas de modelos de referência utilizados no desenvolvimento 

de produtos. Dentre todos os conteúdos investigados, diversos autores destinaram pesquisas 

voltadas à elaboração de modelos de referência aplicáveis ao desenvolvimento de produtos 

de forma genérica, dos quais cada modelo deveria ser ajustado, de acordo a necessidade de 

utilização. Autores como Wheelwright e Clark (1992), Roozenburg e EeKels (1995), Rozenfeld 
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et al. (2006), dentre outros, desenvolveram modelos amplamente utilizados em pesquisas 

voltadas ao desenvolvimento de produto. Estas pesquisas apontam de formas diferentes as 

etapas do planejamento, que se completam. Além destes, autores como Baxter (2011), Cheng 

e Melo Filho (2010), Carpinetti (2012), dentre outros, descrevem sobre métodos e técnicas 

que são base para tomada de decisões nesse planejamento.  

Desta maneira, partindo do que já foi descrito neste trabalho, a utilização dos métodos 

de desenvolvimento de produto proposto por Roozenburg e EeKels (1995), Rozenfeld et al. 

(2006), e outros autores, irão direcionar este trabalho. Estes autores foram selecionados pela 

relevância das suas propostas em diversas pesquisas na área.  

Sendo assim, o trabalho de desenvolvimento do produto proposto irá conter as 

seguintes macrofases: Pré-desenvolvimento e desenvolvimento dos produtos, visto que o 

pós-desenvolvimento envolve atividades de mercado não abordadas neste trabalho. O pré-

desenvolvimento, de acordo com Rozenfeld et al. (2006) e Baxter (2011), será uma etapa 

crucial do trabalho, uma vez que irá apresentar o planejamento do produto a ser desenvolvido. 

O desenvolvimento seguirá a ótica de diversos autores citados neste trabalho, utilizando 

conceitos e ferramentas desenvolvidas por eles para chegar ao produto final. Essa abordagem 

será dividida em projeto informacional, projeto conceitual e projeto detalhado. 

 

 

3.1.1 Planejamento do Produto 

 

De acordo com Rozenfeld et al. (2006), a fase do planejamento estratégico do produto, 

com foco no planejamento de projeto (gestão de projeto), é uma fase crucial para o projeto, 

uma vez que todos os esforços devem ser aplicados nesta fase para que no decorrer do 

projeto ocorra o mínimo de erros. Corroborando com esse conceito, Baxter (2011) ainda 

completa que, na fase do planejamento do produto, devem ser levadas em consideração 

quatro etapas: a primeira é a estratégia de desenvolvimento do produto, que busca a 

orientação geral do produto e os seus objetivos. A segunda é se há algum estímulo para 

desenvolver o produto, a partir de quando se dá início ao desenvolvimento de um produto 

específico. A terceira está relacionada ao tempo de pesquisa para analisar as oportunidades 

e restrições do produto. E a quarta e última etapa é onde o novo produto é especificado e 

justificado.  

Partindo desse entendimento, o planejamento iniciará pelas definições do produto, 

passando pela sua viabilidade, para então classificá-lo com a utilização de modelos. Mediante 

o planejamento, um modelo específico de projeto vai se adaptando de acordo com as 

necessidades da empresa e do novo produto. Este novo produto, em sua concepção, deve-
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se atender a níveis de inovação tecnológica, sendo essa definida em quatro níveis: radical, 

plataforma, derivado, follow source (Rozenfeld et. al., 2006). 

O projeto radical é aquele que apresenta um grau de inovação que garante um produto 

novo no mercado. O nível plataforma é estabelecido como um produto que não é novo, mas 

que apresenta diferenças em relação ao existente que resultam em um novo conjunto básico 

de componentes ou em uma melhor eficiência do produto. O nível derivado é aquele que 

adiciona um produto a uma plataforma já existente, e o nível follow source ocorre 

simplificações nas fases, no qual, dependendo do projeto, pode ocorrer a eliminação do 

projeto conceitual (ROZENFELD et al., 2006). Sob essa ótica de inovação tecnológica, é 

fundamental no início do planejamento, classificar o projeto, uma vez que o correto 

dimensionamento do nível tecnológico de inovação aplicado ao produto a ser desenvolvido 

irá guiar as fases seguintes do desenvolvimento do produto. 

A Figura 9 apresenta a sequência que será utilizada para o planejamento do produto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9 – Roteiro para o planejamento do produto 
Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006). 

 

 

3.1.2 Projeto Informacional 

 

De acordo com Rozenfeld et al. (2006), o objetivo principal do projeto informacional é 

reunir as informações necessárias para o desenvolvimento do produto, obtendo o maior 
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número de informações para chegar ao que o autor chama de especificações-meta do 

produto. Desta maneira, partindo dos conceitos apresentados neste trabalho e as ideias que 

foram propostas nos modelos apresentados, principalmente no modelo de Wheelwright e 

Clark (1992), que é o modelo que inicia todo o estudo acerca do desenvolvimento de novos 

produtos. É no projeto informacional que se aprofunda nas pesquisas de mercado para nortear 

as primeiras decisões. Neste momento, busca-se compreender as necessidades dos 

consumidores e, assim, visualizar as oportunidades dentro de um determinado mercado. Essa 

busca garante informações essenciais e podem proporcionar o surgimento de ideias para 

novos produtos. Neste contexto, Baxter (2011) afirma que, dentre as principais informações, 

para se analisar a oportunidade de um novo produto, estão a procura e a vontade dos clientes, 

a concorrência, dentre outros fatores que envolvem o mercado. A Figura 10 esquematiza a 

sequência utilizada para o projeto informacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Projeto informacional 
Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006). 
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Desta maneira, com a definição da ideia do produto a ser desenvolvido, deve-se revisar 

e atualizar o escopo do produto. De acordo com Rozenfeld et al. (2006), essa revisão 

contempla a análise do problema do projeto, a análise das tecnologias disponíveis e 

necessárias, a pesquisa de padrões/normas, patentes e legislação, e a pesquisa de produtos 

concorrentes e similares. 

Ao realizar a revisão do escopo, deve-se analisar o ciclo de vida do produto, ou seja, 

todas as etapas das quais o produto passa em seu desenvolvimento. Vieira et al. (2013, p. 1) 

acrescenta que, “gerenciar o ciclo de vida nos projetos, é gerenciar, ainda que no plano virtual, 

todas as possíveis restrições no funcionamento da cadeia de suprimentos”. Logo, após a 

análise do ciclo de vida, devem ser identificados os requisitos para o novo produto, levando 

em consideração o desejo dos clientes e as oportunidades de mercado. Além das definições 

dos requisitos do produto, outra informação necessária são as especificações-metas do 

produto, que levam ao estudo de viabilidade econômica do produto, finalizando a fase de 

projeto informacional, com a tomada de decisões acerca do que se espera do produto que 

será desenvolvido.  

 

 

3.1.3 Projeto Conceitual 

 

Diferente do que foi tratado no projeto informacional, descrito como uma fase que trata 

basicamente a aquisição de ideias e informações, na fase do projeto conceitual, as atividades 

estão voltadas para a busca, criação, representação e seleção de soluções, ou seja, o projeto 

conceitual tem duas fases bem definidas, que são a geração de soluções e a geração de 

princípios de soluções. Da mesma maneira que na fase anterior, esta fase inicia-se pela 

atualização do plano do projeto conceitual, vislumbrando a compatibilidade do projeto, até 

então feito com a fase de planejamento do projeto (ROZENFELD et. al., 2006). 

De maneira a completar o entendimento, de acordo com Baxter (2011), o projeto 

conceitual tem o objetivo de fornecer os princípios de soluções do projeto do novo produto. 

Essas informações devem ser suficientes para satisfazer as necessidades dos consumidores 

interessados no produto, e também garantir que o novo produto possa garantir um diferencial 

frente aos produtos existentes.  

Diante desta proposta, após atualizar o plano do projeto conceitual, iniciam-se as 

atividades da fase com a modelagem funcional ou síntese funcional do produto, possibilitando 

a obtenção da estrutura do produto. Neste momento, desenvolvem-se também os princípios 

de soluções para as funções e as alternativas de solução (matriz morfológica), na qual a saída 

destas atividades é a definição da arquitetura do produto (ROZENFELD et al. 2006). A Figura 

11 mostra as atividades do projeto conceitual. 
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Figura 11 – Projeto conceitual 
Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006). 

 

 

Desta maneira, se o projeto conceitual estiver bem definido, ou seja, se o produto 

atender as necessidades dos consumidores e proporcionar um diferencial dos concorrentes, 

a chance de se obter sucesso é grande (BAXTER, 2011). O autor ainda complementa que 

existem dois segredos simples para o sucesso do projeto conceitual: o primeiro é que a equipe 

se empenhe ao máximo para fornecer o maior número possível de conceitos e o segundo é 

que, na análise desses conceitos, sejam selecionados os melhores deles. 

Dando continuidade à concepção do produto, é necessário prosseguir com a 

finalização das especificações do produto. Desta maneira, é crucial desenvolver uma lista 

inicial dos principais SSC’s (Sistemas, Subsistemas e Componentes), quando será acionado 

o sistema de aquisição dos materiais necessários. Após isso, é necessário concluir desenhos, 

finalizar os documentos para que seja possível montar o BOM (Bill of material ou Estrutura de 

Produtos) inicial e interfaces, para então obter o modelo conceitual do produto. O BOM é uma 

lista técnica que visa descrever os materiais utilizados no projeto. Esta lista não inclui somente 

a descrição do material utilizado, mas também a quantidade de itens de cada material (ZHOU; 

CAO, 2018). Rozenfeld et al. (2006) ainda complementa que o BOM contém as especificações 

dos componentes do produto, e é uma das fontes de informações fundamentais do processo 

produtivo, uma vez que contém informações utilizadas por diversos setores. 

Os métodos e técnicas aplicáveis ao Processo de Desenvolvimento de Produtos, 

oferecem uma melhor eficiência e eficácia ao PDP. Desta forma, os métodos e técnicas do 

PDP se apresentam como um apoio para a realização das atividades. De acordo com 

Rozenfeld et al. (2006), além dos benefícios específicos que cada método e técnica oferece 
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para o desenvolvimento de produtos, existem uma forte tendência no sentido de integração, 

ou seja, existe um foco em conciliar manufatura e finanças.  

Sobre os protótipos, Baxter (2011) afirma que eles devem apresentar as 

características funcionais, e as mudanças nas características do produto devem ser 

substituídas por desenhos e esboços, com o objetivo de simular o produto físico, 

desconsiderando aspectos como a cor. Desta maneira, serão apresentados desenhos dos 

aspectos construtivos, demonstrando os materiais utilizados com as suas respectivas 

dimensões. De maneira simplificada, Baxter (2011) adota um sistema prático que é 

compreendido em quatro fases: geração de ideias, seleção das ideias geradas, análise das 

falhas e efeitos e a conclusão com testes e protótipo. 

Como protótipo funcional será montado um sistema para teste com uma programação 

em software que possibilite demonstrar o funcionamento do dispositivo. 

 

  

3.2 Materiais 

 

Os materiais serão apresentados nos capítulos subsequentes. Eles compõem etapas 

do planejamento de um novo produto, haja vista que os passos do projeto englobam os 

caminhos para escolha dos materiais utilizados, além da descrição detalhada de cada material 

a ser utilizado. Esses materiais serão abordados com a utilização de ferramentas como o 

BOM, dentre outras apresentadas no decorrer do trabalho a partir do próximo capítulo. 

.  
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

Desenvolvimento do Dispositivo 
 

 

 

Para a realização desse trabalho experimental serão utilizadas metodologias de 

Desenvolvimento de Produtos propostas por Rozenfeld et al. (2006), Baxter (2011), 

Wheelwright e Clark (1992) e outros autores. Por meio dos levantamentos das ferramentas 

dos métodos estudados, serão divididas as etapas em quatro fases. A primeira fase 

compreende aspectos básicos do planejamento do projeto, na qual será mostrada a dimensão 

do planejamento, enquanto ideia do produto. A segunda fase será a da concepção da ideia e 

do planejamento, transformando as ideias e informações coletadas em requisitos do projeto, 

etapa entendida como projeto informacional. Em um terceiro momento, as buscas partirão 

para um foco na criação e representações aplicáveis ao produto, também chamado de projeto 

conceitual. Em um quarto momento será realizado uma caracterização técnica do 

desenvolvimento até chegar ao protótipo, tratando-se esta etapa como projeto detalhado. A 

primeira fase faz parte da macrofase “Pré-desenvolvimento”, e as demais fases fazem parte 

da macrofase “Desenvolvimento”, do modelo de referência elaborado pelos autores citados. 

Para a aplicação prática desses métodos será elaborado um roteiro para melhor entendimento 

do processo de desenvolvimento desse produto. 

 

 

4.1 Planejamento do projeto 

 

Todo projeto, em sua fase inicial, envolve diversas pessoas que podem ter interesse 

em um novo produto. Partindo desse entendimento, é necessário identificar todas as partes 

interessadas, sejam estas pessoas ou organizações, para saber quais deles mais 

influenciarão no PDP. Desta maneira, o escopo do projeto traz informações do produto, 

mostrando quem são as pessoas e as organizações que podem ter interesse no projeto, de 
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forma direta ou indireta, positiva ou negativamente. O Quadro 2 mostra o escopo do projeto a 

ser desenvolvido. 

 

 

 
Quadro 2 – Escopo do projeto 
Fonte: O autor. 

 

 

De posse do escopo do projeto, é necessário analisar a viabilidade da proposta, 

buscando informações do mercado, como possíveis clientes, concorrentes, inovação e perfil 

da equipe, com informações que auxiliem na geração de ideias. Desta maneira, com base 

nessas informações, é possível definir um público-alvo (possíveis clientes), concorrentes e 

Justificativa do projeto 
Dispositivo com foco em controle de trânsito que 

visa identificar imprudências em faixas de 

pedestres. 

Descrição sucinta do escopo do 
produto 

Com a utilização da visão computacional, o produto 

será capaz de monitorar a faixa de pedestre. No 

momento que o pedestre entra na faixa o sistema 

automaticamente evidenciará se os veículos 

pararam na faixa determinada. Caso algum veículo 

não respeite a passagem do pedestre, será 

registrada a infração.  

Objetivos do produto 

Explorar o mercado oferecendo um produto 

inovador, utilizando ferramentas diferente das 

existentes, com uso da visão computacional, 

através de técnicas de processamento digital de 

imagens, para realizar a fiscalização das faixas de 

pedestres. 

Restrições 

A maior restrição é o tempo de execução do projeto, 

uma vez que este tempo se limita ao tempo 

estipulado para a defesa da dissertação. Desta 

maneira, busca-se desenvolver um projeto com 

resultados aceitáveis, aberto a melhorias futuras, 

utilizando metodologias de desenvolvimento de 

produtos aplicadas ao planejamento do referido 

dispositivo. 
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amplitude do mercado desejável, fatores esses que determinarão a praticabilidade da ideia. 

O Quadro 3 mostra a viabilidade da ideia, baseado em informações iniciais adquiridas em 

pesquisas em sites de fornecedores, base de dados de patentes e catálogos. 

 

 

Viabilidade da ideia Descrição 
Breve descrição do produto O produto deverá realizar a fiscalização de faixas de 

pedestres, e irá monitorar se os veículos estão 

respeitando a passagem dos pedestres em faixas 

não semafóricas. 

Amplitude do mercado de interesse Nacional e internacional. 

Possíveis clientes Empresas que prestam serviços de fiscalização de 

trânsito para o setor público. 

Concorrentes  Empresas que atuam no ramo de radar de trânsito 

e de monitoramento de trânsito. 

Inovação tecnológica Utilização da visão computacional, através de 

técnicas de processamento digital de imagens. 

Perfil técnico da equipe Profissionais com conhecimentos nas áreas de 

visão computacional e automação. 

 
Quadro 3 – Viabilidade da ideia 
Fonte: O autor. 

 

 

Antes do início da macrofase “desenvolvimento”, é necessária a classificação desse novo 

produto no mercado, mediante análise em relação ao seu nível de inovação, complexidade, 

tecnologia e passo. Partindo desse pressuposto, serão utilizados dois modelos de estudo da 

tipologia do novo produto: o diamante, proposto por Shenhar e Dvir (2007) e o modelo 

proposto por Clark e Wheelwright (1992) que trata das mudanças do produto e do projeto. 

O modelo Diamante, desenvolvido por Shenhar e Dvir (2007) propõe quatro dimensões 

para caracterizar o projeto, que são: novidade, tecnologia, complexidade e passo. A dimensão 

novidade aborda o quão esse produto é novo no mercado. Já a dimensão tecnologia expõe o 

nível de tecnologia utilizada no projeto. A dimensão complexidade expressa o quão o 

dispositivo necessita de interdisciplinaridade de áreas para alcançar o resultado, e a dimensão 

passo traz a urgência das etapas de desenvolvimento do dispositivo. Dessa maneira, o 

dispositivo pode ser identificado, no modelo diamante, de acordo a Figura 12. 
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Figura 12 – Caracterização tecnológica do dispositivo 
Fonte: O autor. 
 

 

Para a definição do nível em cada eixo, foram levadas em consideração a busca em 

catálogos de dispositivos que apresentam especificações similares, além da base de dados 

de patentes, que mostram dispositivos que apresentam o mesmo fim, utilizando tecnologias 

diferentes. De posse dessa figura, pode-se analisar que no item novidade o produto ficou na 

categoria plataforma, uma vez que foi lançado na mesma linha de produtos já existentes, mas 

pode ser criada uma nova geração desses produtos. Na dimensão tecnologia foi atribuído um 

nível alto pela tecnologia ser nova para o modelo do dispositivo, mas estando esta tecnologia 

disponível para o projeto. Na complexidade foi atribuído o nível sistema, uma vez que o projeto 

exige a união de diversas áreas e subsistemas para chegar ao produto, e por fim, o passo foi 

atribuído a dimensão rápido competitivo, uma vez que em projetos desse tipo a urgência tem 

caráter estratégico. 

No modelo de Clark e Wheelwright (1992), que trata da Amplitude de mudança no 

processo versus a Amplitude de mudança de projeto, os projetos representam um novo 

“sistema” de solução para os clientes, que envolvem mudanças significativas tanto para o 

processo de fabricação quanto para o produto, ou para ambos. A Figura 13 mostra a 
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classificação do dispositivo aqui desenvolvido de acordo com o modelo de Clark e 

Wheelwright (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Extensão das mudanças no produto 
Fonte: adaptado de Clark e Wheelwright (1992). 

 

 

Sobre o tipo enquadrado do dispositivo aqui desenvolvido, Miguel (2008, p. 37) 

ressalta que, “os projetos plataforma representando um novo “sistema” de soluções para os 

clientes envolvem mudanças significativas tanto no processo de fabricação, quanto no 

produto, ou em ambos”. Diante disto, na análise do dispositivo, ele adquire um caráter 

inovador, pois tem uma novidade tanto no quesito de extensão das mudanças no processo, 

configurando-se como próxima geração dos produtos existentes, quanto das mudanças no 

projeto, com a adição de novos produtos à família. E ainda, nesse contexto, o 

desenvolvimento adotou um projeto tipo plataforma, na qual o projeto fornece uma base para 

uma família de produtos ou processos, cuja evolução colocará esses produtos e processos 

em outro patamar por muitos anos, e requerem significativamente mais recursos comparados 

aos projetos derivativos ou incrementais.  

Após a classificação do produto, é necessário desenvolver a sequência para a 

realização das atividades. Rozenfeld et al. (2006) ressalta sobre a duração do projeto em que 



50 
 

o pré-desenvolvimento pode demorar dias, o desenvolvimento pode demorar meses e o pós-

desenvolvimento pode durar anos. 

O desenvolvimento do produto será iniciado pela identificação dos métodos mais 

adequados ao desenvolvimento de produtos de base tecnológica. Respeitando as fases do 

projeto de um produto, e levando em consideração aspectos como funcionalidade e 

importância do mesmo, as melhores técnicas para uso nesse tipo de projeto serão buscadas. 

 

 

4.2 Projeto Informacional 

 

É nesta fase que as informações levantadas no planejamento, e por outras decisões, 

serão desenvolvidas a fim de gerar soluções e fornecer a base para o projeto de forma mais 

completa possível (ROZENFELD et al., 2006). Desta maneira, é nesta fase que é identificado 

o problema e são levantadas as características que o novo produto deverá ter, para melhor 

atender ao seu consumidor. 

Partindo desse entendimento, a pesquisa torna como foco a identificação do problema 

para a determinação das características técnicas do produto, como as pesquisas acerca das 

informações do projeto, levantamento de necessidades e definição de requisitos e 

especificações do mesmo. 

O ciclo de vida do produto é parte fundamental desta fase, uma vez que possibilita 

fornecer uma visão de todos os estágios que o produto irá passar, desde o seu planejamento 

até a retirada do mercado (ROZENFELD et al., 2006). A Figura 14 mostra esse ciclo. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 – Ciclo de Vida do Produto 
Fonte: O autor. 
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Na Figura 14 é possível visualizar que a primeira etapa do ciclo de vida do produto é 

o planejamento, tanto do projeto quanto do produto. A próxima etapa é o processo de 

produção, compreendendo desde o planejamento da produção à fabricação e montagem. A 

terceira etapa do ciclo de vida do produto é o uso, que compreende a utilização e o processo 

de manutenção do dispositivo. E por fim, a última etapa é a retirada do produto do mercado, 

que pode ser realizada com a reciclagem do produto e o descarte. 

 

 

4.2.1 Levantamento e análise das informações do projeto 

 

Em um levantamento inicial foram coletadas informações sobre o Processo de 

Desenvolvimento de Produtos, levando em consideração abordagens de diversos autores no 

tratamento das fases de realização, compreendendo desde o aspecto das informações iniciais 

de entrada até o desfecho do projeto. Em paralelo, foram realizadas buscas no tocante à visão 

computacional, especificamente métodos para reconhecimento de padrões de imagens que 

pudessem ser usados no dispositivo em questão. Ainda nesse momento, foram buscados 

produtos similares no mercado e possíveis concorrentes, para assim, embasar o aumento 

incremental e elevar o grau de novidade do dispositivo inventivo. Estas buscas pautadas em 

pesquisas de patentes visam procurar dispositivos que permitam a comparação dos métodos 

e tecnologias já utilizadas em outros produtos com as tecnologias e métodos passíveis de 

serem aplicadas no dispositivo que se deseja projetar. 

 

 

4.2.2 Produtos Similares e Concorrentes 

 

As buscas foram realizadas na internet, em páginas de empresas que produzem e 

comercializam dispositivos com foco em fiscalização de trânsito, vislumbrando conhecer 

produtos similares e concorrentes por meio dos seus catálogos. 

Mediante pesquisa, no que diz respeito a esse produto no mercado, não existem 

produtos com as mesmas características ao aqui desenvolvido, no que diz respeito à utilização 

de visão computacional para monitoramento e fiscalização de faixas de pedestres. O 

diferencial deste produto é a utilização de técnicas de processamento de imagens para chegar 

ao objetivo proposto. Os produtos que mais se assemelham com o proposto utilizam da 

eletrônica e de sensores, normalmente de laços indutivos, para esse monitoramento, sendo 

necessária intervenção nas vias para fixação dos sensores, além de não proporcionar a 

mesma flexibilidade de utilização do produto aqui desenvolvido. 
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4.2.3 Padrões, Patentes e Legislações 

 

As pesquisas de patentes foram realizadas nas bases de dados do Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial (INPI) e em páginas similares no país onde o produto será 

desenvolvido. Para esse levantamento foram utilizados termos como: faixa de pedestres, 

faixas de pedestres, fiscalização em faixa de pedestre, fiscalização em faixas de pedestres, 

crosswalks, crosswalk inspection, dentre outros. Não foram identificados, em pesquisas no 

INPI, conforme consulta em março de 2020, pedidos de patentes que tratam do dispositivo 

com as mesmas características aqui desenvolvidas. Algumas patentes realizam 

procedimentos diferentes para o monitoramento de faixas de pedestres, no entanto, elas 

acontecem somente em faixas que contém semáforos e utilizam ferramentas diferentes para 

realizar essas atividades. De acordo com o Quadro 4, as patentes PI0711514-8 A2 e 

MU7903264-8, de invenção e modelo de utilidade, respectivamente, registradas no INPI, são 

exemplos de produtos similares e concorrentes, mas que não utilizam as mesmas ferramentas 

para monitoramento de faixas de pedestres. A seguir, serão apresentados exemplos de 

algumas patentes que se aproximam da atividade fim deste produto, mas que são utilizados 

em locais diferentes e com ferramentas diferentes das que aqui serão abordadas. 

 

 

Número Nome Resumo 
PI0711514-8 A2 Radar de 

velocidade, radar 

de semáforo 

vermelho e parada 

sobre a faixa de 

pedestre e leitor 

automático de 

placa. 

RADAR DE VELOCIDADE, RADAR DE 

SEMÁFORO VERMELHO E PARADA SOBRE 

FAIXA DE PEDESTRE E LEITOR AUTOMÁTICO 

DE PLACA. AIdg3, o único equipamento com 

capacidade de operar com 2 ou 3 laços indutivos 

por faixa de rolamento e que concentra todas as 

funções de fiscalização de trânsito, ou seja, 

fiscalização de velocidade, fiscalização de 

restrição de circulação de veículo através da 

função de leitura automática de placa, fiscalização 

de avanço de sinal vermelho do semáforo e 

finalmente a fiscalização da parada do veículo 

sobre a faixa de pedestre. Essa fiscalização é 

sempre feita através de provas visuais (captura de 

imagem) devidamente criptografadas e 

arquivadas conforme cada evento.  
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Número Nome Resumo 

MU790364-8 Equipamento 

medidor de 

velocidade de 

veículos e/ou 

registrador de 

avanço de sinal 

vermelho e parada 

sobre faixa de 

pedestre. 

'SISTEMA DE DETECÇÃO ELETRÔNICA E 

REGISTRO DE DESRESPEITO A SINALIZAÇÃO 

SEMAFÓRICA E FAIXA DE PEDESTRE", 

caracterizado por ser constituído  

de laços indutivos(1) embutidos na via(V), que 

detecta a fase vermelha do mesmo e possui um 

circuito de interligação dos módulos(2) para captar 

imagens dos veículos em duas faixas(F) de 

rolamento, compondo assim o registro fotográfico 

cujas imagens digitalizadas gravadas são tratadas 

via software possibilitando visualizar com clareza 

o número, Município e Estado contido na placa, 

gerando os autos de infração com dados relativos 

ao código do local e data, hora, minuto e segundo 

que é lacrada contra a tampa(10) do gabinete de 

processamento(3), introduzido o lacre nos 

orifícios(11) de ambas. 

 
Quadro 4 – Pedidos de patentes com o mesmo fim do produto desenvolvido 
Fonte: Adaptado INPI (2020). 

 

 

4.2.4 Requisitos do Produto 

 

Para o levantamento dos requisitos do produto, foram levantadas informações dos 

fabricantes e da legislação acerca das principais normas a se seguir. O produto proposto 

requer um modelo que demonstre confiabilidade com informações que traduzam a realidade. 

No projeto em questão será realizada a detecção de pessoas e veículos por meio do 

reconhecimento de padrões de imagens, e com essas informações analisar-se-á se os 

veículos respeitaram a sinalização da faixa de pedestres ou não, em faixas que não existem 

semáforos. Neste caso, ao ser identificado o pedestre na região da faixa, será iniciado o 

monitoramento. Após um tempo de carência (estes definidos de acordo com o movimento da 

via, normalmente de 3 segundos como ocorre em semáforos tradicionais), para os carros que 

já ocupam a faixa continuar a sua passagem, o sistema iniciará a fiscalização. Dessa maneira, 

caso existam pedestres transitando na faixa e algum veículo não pare no local indicado, será 

registrada a imprudência, sempre utilizando a visão computacional com ferramentas do 

processamento de imagens para realizar tais atividades. Partindo desse método, o produto 
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será capaz de, quando solicitado, ter informações confiáveis capazes de reconhecer pessoas 

e veículos, seja com a detecção de pontos de simetria, cor, borda ou sombra, que podem ser 

definidos pelo usuário (YANG, 2018). 

Para chegar aos requisitos dos clientes, estes compostos por empresas da área de 

fiscalização de trânsito, e o próprio governo, foram observadas resoluções para dispositivos 

de fiscalização de trânsito, que determinam os requisitos que um produto destinado a 

identificar imprudências deve apresentar, para que seja aceito no mercado. Sendo assim, de 

acordo com o § 2º do Art. 280 do CTB (1997), uma infração de trânsito pode ser comprovada 

por declaração de autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, aparelho eletrônico ou 

equipamento audiovisual, ou outro meio tecnologicamente disponível regulamentado pelo 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).  

Desta maneira, para que seja aceito, o dispositivo deverá atender algumas exigências, 

essas listadas na Resolução do CONTRAN n. 165 (2004), que regulamenta a utilização de 

sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização, nos termos do § 2º do art. 280 do CTB 

(1997), que estabelece em seu Art. 1º, que esses sistemas automáticos são compostos por 

instrumentos ou equipamentos com registrador de imagem, podendo estes ser fixo, estático, 

móvel ou portátil. A mesma resolução ainda estabelece em seu Art. 2º que estes dispositivos 

devem atender aos requisitos específicos mínimos para cada infração, e esses requisitos 

devem ser estabelecidos pelo órgão máximo executivo de trânsito (BRASIL, 2004). O Art. 183 

do CTB (1997), ainda complementa que, se o veículo parar sobre faixa de pedestre, no 

momento destinado a passagem do pedestre, é considerada uma infração (BRASIL, 1997). 

A portaria nº 544, de 12 de dezembro de 2014, do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia, estabelece requisitos técnicos gerais sobre características 

construtivas de radar de trânsito. Dentre os itens pontuados pela portaria citada, são 

destacados alguns que traduzem também requisitos dos clientes. Em relação à resistência, a 

portaria estabelece que os dispositivos devem ser resistentes o suficiente para assegurar a 

estabilidade dos instrumentos em condições normais de uso. Estabelece também que, ao ligar 

o dispositivo, este deve apresentar o seu correto funcionamento. Quanto aos registros 

fotográficos, devem identificar claramente a situação (INMETRO, 2014). Diante do exposto, 

foi elaborado o Quadro 5 que mostra, de acordo os requisitos dos clientes, os requisitos do 

novo produto. 
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Requisito dos clientes Requisitos do Produto 

Informações confiáveis 
Registros possam identificar claramente a imprudência. 

Funcionamento correto quanto a fiscalização. 

Resistência mecânica 

Suportar os seus instrumentos (câmera e gabinete metálico) em 

condições normais. 

Materiais de qualidade que suportam condições de exposição 

ao sol e chuva. 

Fácil manutenção 
Montagem rápida; de fácil acesso a componentes para 

possíveis trocas. 

Manuseio simples 
Utilização simplificada para acesso aos resultados da 

fiscalização. 

Custo de Aquisição do 

dispositivo 

Preço de venda do produto compatível com os produtos 

similares disponíveis no mercado. 

 
Quadro 5 – Requisito dos clientes e do produto 
Fonte: O autor. 
 
 

Ficam, então, definidos os requisitos do produto, com base nas exigências dos 

clientes, extraídos de regulamentos e portarias que determinam as características mínimas 

que dispositivos desta categoria devem apresentar. Características como informações 

confiáveis, traduzidas no produto como registros eficazes, funcionamento correto, e que visam 

atender às exigências. Além disto, o produto deve suportar os seus instrumentos em 

condições normais de uso, com a utilização de materiais de qualidade que atendam aos 

requisitos de resistência mecânica. As questões do acesso às funcionalidades do produto, de 

maneira simples, corroboram com as exigências relacionadas ao fácil manuseio e 

manutenção. 

De posse das informações dos requisitos, é possível estabelecer critérios de avaliação, 

com as especificações-meta para o produto. As especificações-meta do produto são aspectos 

quantitativos que permitem a mensuração dessas informações, resultando em especificações 

que o produto projetado deve ter (ROZENFELD et al., 2006). Essas informações 

posteriormente podem ajudar a escolher os melhores métodos e materiais para o 

desenvolvimento do novo produto.  

A Tabela 1 apresenta as especificações-meta do produto, obtidas por meio dos 

requisitos dele. Esta tabela apresenta as especificações-meta do produto, que são os 

objetivos esperados baseados nas especificações, como este requisito será mensurado e qual 

a saída desejável d. Para determinação dos objetivos foram utilizados os seguintes 

parâmetros: 
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- Custo de fabricação: foram realizadas pesquisas em sites de fabricante de 

dispositivos de fiscalização de trânsito, e o valor médio desses dispositivos foram usados 

como referência. 

- Vida útil do equipamento: a Instrução Normativa RFB Nº 1700, de 14 de março de 

2017 no seu anexo III, estabelece que o prazo de vida útil de máquinas automáticas para 

processamento de dados e suas unidades seja de 5 anos (RFB, 2017). Por não existir norma 

para tal equipamento, este será o prazo definido para o produto aqui projetado. 

- Custo de manutenção: um estudo realizado pela Associação Brasileira de 

Manutenção e Gestão de Ativos (ABRAMAN), no ano de 2013, levantou o custo de 

manutenção sobre o faturamento bruto, em empresas do ramo de prestação de serviços, 

automotivo, energia elétrica, dentre outros, durante um período de 10 anos. Percebeu-se que 

este custo representou, em média, 4% do faturamento bruto (ABRAMAN, 2013). Por não 

existir valor de referência para o dispositivo aqui desenvolvido, esse valor percentual será 

escolhido como especificação-meta deste trabalho, sendo este levado em consideração sob 

o valor médio estimado do custo de fabricação. 

- Resistência dos materiais: esta especificação tem como objetivo a relação custo-

benefício, onde procura manter a resistência dos materiais utilizados, seja da estrutura ou dos 

equipamentos, sem aumentar demasiadamente o custo do dispositivo. Com o objetivo de 

garantir o correto funcionamento pelo prazo mínimo de vida útil, o produto deve ser resistente 

o suficiente para acomodar a estrutura desejada, utilizando materiais que garantam, no 

mínimo, o tempo de vida útil do equipamento. 

- Dimensões: as dimensões serão definidas como diâmetro mínimo do poste, levando 

em consideração dimensões já utilizadas no mercado. Dessa maneira, deve apresentar o 

diâmetro mínimo exigido no projeto. 

- Fácil utilização: especificação ligada ao usuário, sendo a sua interface pensada no 

atendimento das necessidades de quem vai utilizar com informações de fácil acesso. Desta 

maneira, a Tabela 1 sintetiza essas informações (especificações-meta). 

 

Tabela 1 – Especificações-meta do produto 

 Especificação Unid. Objetivo Sensores Saída 
Indesejável 

1º 

Custo de 

fabricação 

máximo 

R$ 15.000,00 Planilhas contábeis 

Custo 

ultrapassar o 

planejamento 
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 Especificação Unid. Objetivo Sensores Saída 

Indesejável 
2º 

Vida útil mínima 

do produto 
Anos 5 

Acompanhamento 

do produto pelo 

pós-venda 

Durabilidade 

inferior à mínima 

planejada 

3º Custo máximo 

de manutenção 

durante a vida 

útil 

- 
4% do valor do 

produto 

Relatórios de 

manutenção 

Manutenção 

onerosa 

 

4º Resistência dos 

componentes 

mecânicos 

- 
Maior ou igual à do 

Aço SAE 1010. 
Ensaios mecânicos 

Falha na 

estrutura do 

dispositivo 

5º Dimensões: 

diâmetro 

mínimo do 

Poste 

mm Ø 76 
Análise metrológica 

do componente 

Falha na 

estrutura do 

dispositivo 

6º 

Fácil Utilização - 

Facilidade do 

cliente em utilizar 

o produto 

Sistema de 

atendimento ao 

cliente 

Reclamações 

quanto a 

utilização do 

produto 

 
Fonte: O autor. 

 

 

Com as especificações-metas do produto definidas, será finalizada a etapa do projeto 

informacional, sendo estas definições utilizadas como dados de entrada para a próxima etapa 

do desenvolvimento de produtos (projeto conceitual). Sendo assim, com a saída desta fase, 

torna-se necessário o monitoramento dessas informações para que possam ser utilizadas de 

forma confiável nas fases seguintes. 

 

 

4.3 Projeto Conceitual  

 

No projeto conceitual, as informações são organizadas de maneira a apresentar as 

soluções aplicáveis ao desenvolvimento, focando na busca e na criação para o 

desenvolvimento de soluções e princípios de soluções. Nesta fase, com base nas informações 
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da fase anterior, deve manter a compatibilidade com o planejamento do projeto (ROZENFELD 

et al., 2006). 

Os detalhes aqui apresentados serão necessários para a continuidade das próximas 

etapas e para a análise de viabilidade do produto. Desta maneira, as definições devem estar 

bem claras para que, no projeto detalhado, os demais passos do PDP possam ser executados. 

 

4.3.1  Modelar Funcionalmente o Produto 

 

Neste tópico serão descritas as funções primárias e secundárias do produto, 

analisando em sistemas, subsistemas e componentes, buscando questões como 

funcionamento, fabricação, montagem, entre outros (ROZENFELD et al., 2006). 

A estrutura de funções do produto tem como função principal mostrar os sistemas, 

Subsistemas e Componentes (SSC’s). Desta maneira, serão utilizadas técnicas de 

processamento de imagens para o reconhecimento de padrões, aplicadas à fiscalização do 

respeito dos veículos à passagem de pessoas sobre a faixa de pedestres. A Figura 15 mostra 

a da função global do dispositivo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 15 – Função Global do dispositivo 
Fonte: O autor. 

 

 

Com base na figura acima, a função global é definida como “Fiscalizar a faixa de 

pedestre”. Para tal, as entradas são descritas como câmera filmadora, placa computacional, 

alimentação elétrica e as informações (algoritmo). Estas entradas resultarão no dispositivo 
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com a finalidade de fiscalizar faixas de pedestres, com o reconhecimento de pessoas sobre a 

faixa e o reconhecimento de desrespeito dos veículos à passagem dos pedestres. 

De acordo com Rozenfeld et al. (2006), converter a função global em um primeiro 

desdobramento é apropriado, uma vez que este desdobramento inicial torna a montagem da 

estrutura das funções de fácil compreensão. Com base neste desdobramento, são agregadas 

ao fluxo principal as funções auxiliares. Neste dispositivo, as funções auxiliares são: instalar 

software, programar dispositivo, realizar fiscalização, detectar infração e salvar imagem/vídeo. 

Desta maneira, com os fluxos auxiliares definidos, são agregados a estrutura do dispositivo 

os demais fluxos que cruzam a fronteira do sistema. Mediante o exposto, a Figura 16 mostra 

a estrutura das funções. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 16 – Estrutura das funções do dispositivo 
Fonte:  O autor.  

 

 

De acordo com a figura acima, a alimentação elétrica fornecerá energia para o sistema. 

As demais entradas representam componentes necessários para aquisição e processamento 

de imagens, uma vez que para a realização da fiscalização é preciso câmera, placa 

computacional, sistema de visão computacional e lógica para detecção da infração. Desta 

maneira, é possível visualizar a função global e as funções parciais de forma a identificar 

sistemas, subsistemas e componentes e, assim, procurar possíveis soluções que atendam 

tais características. 
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Rozenfeld et al. (2006) ressalta que, ao decompor a função global do dispositivo, é 

possível propor diferentes estruturas funcionais que satisfaçam a função global. Neste 

trabalho, a função global foi decomposta hierarquicamente em uma solução que já satisfaz a 

necessidade do produto proposto, uma vez que, quando as subfunções são executadas, a 

função total é realizada. 

 

 

4.3.2 Matriz Morfológica 

 

Quando nos deparamos com o Processo de Desenvolvimento de Produtos, a utilização 

de ferramentas que possam assegurar que o novo produto não venha a ser surpreendido com 

situações inesperadas se tornam indispensáveis. Propor alternativas para aumentar as 

possíveis soluções de um determinado problema é uma garantia de que serão utilizadas as 

melhores soluções disponíveis naquele produto. Segundo Rozenfeld et al. (2006), a matriz 

morfológica é a utilização de alternativas que visam a criação de possíveis soluções para o 

problema de projeto. Essa matriz irá ajudar os envolvidos no processo de desenvolvimento a 

descobrir as melhores soluções do produto, tomando como base as características que o 

mesmo precisa ter, sistematizando diferentes situações para extrair possíveis soluções para 

um problema. A matriz morfológica mostra possíveis soluções para cada função parcial que o 

produto precisa ter ou atender, procurando dentre diversas alternativas para cada um. Por 

meio dessas soluções, escolhe-se a que melhor atenda às necessidades do projeto 

(ROZENFELD et al., 2006). 

As possíveis soluções levantadas são apresentadas ao lado da função que deve ser 

desempenhada, conforme mostrado no Quadro 6. Em seguida, trata-se de selecionar a 

melhor alternativa dentre as soluções apresentadas que, neste caso, estão destacadas nas 

células sombreadas. Destaca-se que a matriz morfológica apresenta as soluções 

selecionadas para o produto no seu modelo comercial e protótipo funcional. 
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FUNÇÕES 
PRINCÍPIOS DE SOLUÇÕES 

JUSTIFICATIVA 
MODELO COMERCIAL PROTÓTIPO FUNCIONAL 

Tipo de sensor 
da câmera 

CMOS CCD - - CMOS CCD - - 

Facilmente encontrada 

no mercado e baixo 

custo. 

Software para 
aquisição e 
processamento 
de imagens 

LabVIEW® 
MATLAB® e 

Simulink® 
OpenCV - LabVIEW® 

MATLAB® e 

Simulink® 
OpenCV - 

OpenCV: software 

gratuito com bibliotecas 

livres.  

Labview®: flexibilidade e 

facilidade de 

programação 

Placa 
computacional 

Desktop Arduíno Notebook Raspberry Desktop Arduíno Notebook Raspberry 

Raspberry: atende as 

especificações com baixo 

custo. 

Notebook: 

disponibilidade e 

facilidade/flexibilidade de 

programação  
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FUNÇÕES 
POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

JUSTIFICATIVA 
MODELO COMERCIAL PROTÓTIPO FUNCIONAL 

Início da 
fiscalização 
nas faixas de 
pedestre 

Sensor de 

presença ou 
piezoelétrico 

Acionar ao 

levantar a 

mão 

Acionar ao 

pisar na faixa 

Acionar 

botão à 

beira da 

faixa 

Sensor de 

presença ou 
piezoelétrico 

Acionar ao 

levantar a 

mão 

Acionar ao 

pisar na faixa 

Acionar 

botão à 

beira da 

faixa 

De acordo com o Código 

de Trânsito, o pedestre 

tem a preferência em 

faixas não semafóricas. 

Identificação da 
infração 

Sensor de 

laço indutivo 

Sensor 

infravermelho 

Visão 

computacional 

Sensor de 

presença 

Sensor de 

laço indutivo 

Sensor 

infravermelho 

Visão 

computacional 

Sensor de 

presença 

A pesquisa tem como 

objetivo utilizar aquisição 

de imagens. 

Alimentação 
elétrica do 
dispositivo*1 

Gerador à 

diesel 

Alimentação 

por placa 

solar 

Rede elétrica 

com nobreak 

Rede 

elétrica 

sem 

nobreak 

Gerador à 

diesel 

Alimentação 

por placa 

solar 

Rede elétrica 

com nobreak 

Rede 

elétrica 

sem 

nobreak 

Alimentação elétrica sem 

nobreak: o padrão de 

fábrica vem preparado 

para ligação direta à rede. 

Rede elétrica com 

nobreak: disponibilidade 

prévia no local dos testes 

e necessidade de fonte 

ininterrupta. 
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FUNÇÕES 
POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

JUSTIFICATIVA 
MODELO COMERCIAL PROTÓTIPO FUNCIONAL 

Quantidade de 
câmeras*1 

1 2 3 4 1 2 3 4 Menor custo. 

Posição da(s) 
câmeras*1 

Poste antes 

da faixa 

Poste 

depois da 

faixa 

Poste sobre a 

faixa 
Sem poste 

Poste antes 

da faixa 

Poste 

depois da 

faixa 

Poste sobre a 

faixa 
Sem poste 

Varia conforme o projeto. 

 

OBSERVAÇÃO *1 – No modelo comercial os itens indicados com esta observação dependerão de cada situação, a ser analisada por projeto. Nesta situação, 
as soluções destacadas nas células sombreadas indicam o produto padrão-de-fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 – Matriz Morfológica 
Fonte: O autor 
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Essas opções foram selecionadas seguindo os requisitos do produto, mostrados no 

Quadro 5, onde os principais são: confiabilidade de resultados, precisão e tempo de resposta 

das informações. Por meio da matriz morfológica acima, é possível visualizar as possíveis 

soluções para a elaboração do dispositivo de análise de padrões baseado em imagens. Com 

isso, são escolhidas as melhores alternativas que atendam às necessidades do projeto em 

questão e, assim, serão utilizadas para o desenvolvimento do produto. 

 Analisando as opções da função “tecnologia da câmera”, com base no que foi exposto, 

para efeitos deste trabalho e de testes do equipamento, a câmera com sensor CMOS 

apresenta-se como melhor opção. O motivo é que será necessário um equipamento que 

consiga filmar com qualidade suficiente para a análise a ser efetuada, que seja fácil de 

encontrar no mercado e de baixo custo. 

Para realizar a função “software de aquisição e processamento de dados”, a melhor 

opção identificada foi o software Open Source Computer Vision Library (OpenCV), que é uma 

biblioteca de software de visão computacional e aprendizado de máquina, utilizada 

principalmente para aplicativos de visão em tempo real (OpenCV, 2020). O mesmo tem o 

benefício de ser um software gratuito, reduzindo custos de fabricação do dispositivo.  

Para efeito de protótipo funcional a ser apresentado neste trabalho, será utilizado o 

software da National Instruments® LabVIEW®. Este programa computacional também possui 

ferramentas que possibilitam a aquisição e o tratamento de imagens, além da sua 

programação ser executada por diagramas de blocos, o que dinamiza a programação do 

experimento, para efeitos de testes em um protótipo, resultando em um tempo menor para 

desenvolvimento. 

Quanto à placa computacional, deve-se buscar a implementação em dispositivos que 

atendam às necessidades do produto, assim como a opção que representa o menor custo. 

As placas computacionais Raspberry são descritas por Johnston (2018) como computadores 

completos de placa única, com recursos necessários para um computador funcional. Para 

efeito de protótipo funcional a ser apresentado neste trabalho, será utilizado um notebook, 

pela facilidade e flexibilidade de utilização do mesmo para fins de testes.  

Para início da fiscalização, de acordo as opções apresentadas na matriz morfológica, 

deve-se optar pela opção “acionar quando o pedestre pisar na faixa”, pois a ideia parte da 

análise do ambiente para fiscalizar se os veículos deram a preferência para a travessia do 

pedestre.  

As demais funções (quantidade e posição das câmeras e alimentação elétrica) serão 

ajustadas de acordo com o projeto a ser executado. Sendo assim, as soluções destacadas 

para o produto modelo comercial no Quadro 6 representam o produto no seu padrão-de-

fábrica. 
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De posse dessas informações, foi elaborado um fluxograma de funcionamento, 

mostrado na Figura 17, para melhor entendimento sobre o funcionamento do produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Fluxograma de funcionamento do dispositivo 
Fonte: O autor. 

 

 

Desta maneira, assim que o equipamento for ligado, o sistema iniciará. Quando um 

pedestre pisar na faixa, a análise da situação será iniciada. Neste momento, aguarda-se um 

tempo de 3 segundos para o início da fiscalização. Este tempo é atribuído conforme 

necessidade do local, para que um veículo termine a passagem, caso já tenha iniciado antes 

do pedestre se aproximar. Após o início da análise, o sistema verificará se o veículo parou 

antes da faixa de segurança. Sendo respeitada a parada na faixa de pedestres, não haverá 

nenhum registro. Caso o veículo pare sobre a faixa de segurança, ou prossiga sem dar 

preferência ao pedestre, o sistema realiza o registro da infração. 
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A identificação da infração é o maior diferencial desse projeto, pela utilização da visão 

computacional por meio da aquisição e processamento de imagens, sem a necessidade de 

intervenções na pista e sem a utilização de sensores fixados no solo. Desta maneira, a 

escolha se caracteriza pelo diferencial tecnológico que o produto apresenta. 

Nos quesitos “quantidade de câmeras” e “posição das câmeras”, são escolhidos, a 

priori, a utilização de uma única câmera para o dispositivo, visando minimizar os custos. Em 

um primeiro momento, ela será instalada depois da faixa. Estas definições são iniciais e irão 

direcionar os primeiros testes do dispositivo. De acordo com a apresentação dos testes, outras 

opções podem ser utilizadas para melhor atender as necessidades do produto. 

Quanto à alimentação elétrica do dispositivo, a escolha está condicionada à 

disponibilidade de energia elétrica no local. O mesmo poderá ser ligado à rede elétrica da via, 

caso exista, proporcionando uma alimentação contínua. Quando esta alimentação elétrica for 

inviável, seja pela não disponibilidade de rede elétrica ou por outro fator, ou pelo interesse do 

cliente, essa alimentação pode ser realizada de outra forma, por exemplo, a alimentação por 

placa solar, dispensando a necessidade de alimentação elétrica por rede da concessionária 

de energia no local. 

Ainda como parte do Projeto Conceitual, será iniciada a definição preliminar dos SSC’s 

e do BOM. Essas definições representam informações iniciais que são utilizadas no Projeto 

Detalhado. Não será abordado nesta pesquisa o Projeto Detalhado, uma vez que na 

delimitação dos objetivos foi proposto a realização da pesquisa até a fase de Projeto 

Conceitual, que compreende a concepção do produto.  

 

 

4.3.3 Definição Preliminar dos SSC’s e do BOM 

 

Neste momento, ainda como maneira de oferecer informações à concepção do 

produto, é iniciada a caracterização técnica do produto. Desta maneira, são apresentadas as 

especificações de cada parte utilizada no mesmo, para que, no processo de montagem, o 

produto já tenha os dados necessários para a manufatura executar (ROZENFELD et al., 

2006). A Figura 18 apresenta a estrutura inicial dos SSCs para o modelo comercial do produto.  
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Figura 18 – Início das definições dos SSC’s 
Fonte: O autor. 
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De posse dessa definição, o dispositivo é composto por sistema estrutural (montagem 

física), hardware computacional e a parte de software. Cada sistema apresenta os seus 

subsistemas e componentes. A estrutura do dispositivo será montada em um poste metálico, 

sendo este escolhido de acordo com a necessidade do ambiente, podendo ser um poste 

comum, em forma de “L”, ou da maneira que mais se adequar a via, onde serão fixados, por 

meio de suportes com cintas de aço inox, um gabinete metálico para acomodação dos 

componentes do dispositivo. A câmera que ficará na parte externa ao gabinete, também será 

fixada em um suporte com cinta de aço inox. 

O hardware de aquisição será composto por uma fonte de tensão que alimentará uma 

placa computacional do tipo Raspberry Pi 4, modelo B+ (ou modelo similar). Essa placa 

computacional deverá contar com entradas USB para proporcionar a ligação e comunicação 

de dispositivos, como câmeras e outros periféricos. 

O software de aquisição deverá permitir a comunicação com a câmera, pela qual as 

imagens geradas possam ser transmitidas para o software de processamento. Este último 

deve conter funções de processamento que permitam a redução de ruídos, o reconhecimento 

de padrões, seleção de regiões de interesse (Region Of Interest - ROI) e arquivamento dos 

dados. 

Por fim, as conexões do dispositivo serão realizadas por meio de cabos de rede par 

trançado e cabos elétricos, conforme as necessidades de instalação. Após a definição dos 

SSCs, foi realizado o levantamento da Estrutura, ou Lista de Materiais (Bill of Materials – 

BOM), que contém todos os componentes utilizados para o correto funcionamento do produto. 

O BOM será dividido em 3 colunas, a primeira representando a quantidade de componentes, 

e as demais separam os componentes utilizados no modelo comercial (padrão-de-fábrica) e 

protótipo funcional, respectivamente. A Tabela 2 mostra essa lista. 
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Tabela 2 – BOM (Bill of Materials) 

Quant. Componentes Modelo Comercial Componentes Protótipo Funcional 
1 Poste Metálico Suporte para câmera 

1 Gabinete metálico para acomodação 

dos materiais 

- 

 

4 Abraçadeira ajustável metálica em Aço 

Carbono, acabamento superficial 

zincado. 

- 

 

1 Câmera filmadora Webcam 

1 Suporte para câmera - 

1 Placa computacional do tipo 

Raspberry Pi 4, modelo B+. 

Notebook 

1 Fonte de alimentação elétrica com 

saída 5V para placa computacional do 

tipo raspberry PI 4 e saída 12V para 

câmera 

Fonte carregador para notebook 

1 Software para aquisição e 

processamento de imagens 

Software para aquisição e 

processamento de imagens 

1 Cabos elétricos - 

1 Cabo de rede par trançado Cabo USB 

 

Fonte: O autor. 

 

 

No projeto de desenvolvimento de um produto, fatores como estratégia da empresa, 

mercado, marketing e tecnologia aplicada no produto, devem ser levados em consideração 

para composição do custo. Os custos de cada etapa do novo produto devem compor uma 

estimativa do valor final do mesmo (FARIA et al., 2008). De acordo com as especificações do 

produto, que levaram em consideração a necessidade do projeto, além da busca por materiais 

de qualidade, deve ser realizado um levantamento de custos de cada um dos componentes, 

visando dar suporte ao levantamento do custo total estimado do produto. Da mesma maneira 

utilizada na descrição dos componentes utilizados no projeto, os custos serão levantados 

levando em consideração o modelo comercial, este em seu padrão de fábrica. A Tabela 3 

apresenta uma estimativa de custos com materiais para a montagem do produto. 
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Tabela 3 – Composição do custo estimado do produto 

Item Material Quant. 
Preço 
unitário (R$) 

Preço total 
(R$) 

Custo 
Total (%) 

Poste 

metálico 

Aço SAE 

1010/1020 

 

1 und. 1.000,00 1000,00 14,77 

Gabinete 

com suporte 

para fixação 

em poste 

Aço SAE 

1010/1020 com 

espessura de 1,2 

mm 

1 und. 1.800,00 1800,00 26,59 

Abraçadeira 

Metálica 

Aço de Aço 

Carbono. 
6 und. 9,00 54,00 0,80 

Equipamento 
Câmera 

filmadora 
1 und. 3.000,00 3.000,00 44,31 

Suporte para 

fixação de 

câmera em 

poste  

Zinco 

galvanizado 
1 und. 200,00 200,00 2,95 

Alimentação 

Fonte de tensão 

com saída 12V e 

5V. 

1 und. 90,00 90,00 1,33 

Hardware 

Placa 

computacional 

raspberry PI 4, 

modelo B+. 

1 und. 600,00 600,00 8,86 

Software OpenCV 1 und. 0,00 0,00 0,00 

Cabo de 

comunicação 

Cabo de rede par 

trançado. 
1 und. 15,00 15,00 0,22 

Cabo elétrico Cabo de cobre 5 m. 2,20 11,00 0,16 

Total - - 6.770,00 100 

 

Fonte: O autor. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

 
Estrutura Física e Implementação Experimental do Protótipo 

 
 

 

Em projetos de desenvolvimento de produtos, o uso extensivo de protótipos pode 

significar o sucesso da entrada desse produto no mercado competitivo (ZORRIASSATINE et 

al., 2003). De acordo com Liu et al. (2013), os protótipos podem ser classificados como virtuais 

ou físicos. E Pei et al. (2010), corroborando com essa afirmação, complementa que eles são 

feitos para finalizar aspectos voltados para a estética e ergonomia do produto, além de 

possibilitar testes, avaliar e validar as funcionalidades e o design do produto. 

Os protótipos virtuais são amplamente utilizados atualmente, uma vez que a sua 

principal vantagem é que são mais rápidos, econômicos e com maior facilidade de 

modificação de parâmetros do protótipo de teste (LIU, et al., 2013). Desta maneira, será 

apresentado um modelo de protótipo virtual, com auxílio de um software de Desenho Assistido 

por Computador (Computer Aided Design – CAD). Este modelo irá mostrar o aspecto estético 

do produto, com as suas dimensões e considerando todos os componentes descritos nas 

etapas anteriores. 

 

 

5.1 Componentes do Dispositivo do Modelo Comercial 

 

Para a montagem do dispositivo é utilizada uma estrutura similar aos radares de 

trânsito tradicionais, em que se utiliza um gabinete metálico fixado a um poste. Dentro deste 

gabinete são acomodados itens como fonte de alimentação, placa computacional e conexões. 

Fixada (s) ao (s) poste (s), do lado externo, está (ão) a (s) câmera (s) para monitoramento.  
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5.1.1 Poste metálico 

 

O poste metálico, caracterizado por ser resistente o suficientemente para suportar 

todos os componentes do dispositivo, deverá ser fabricado em Aço SAE 1010 ou SAE 1020. 

Este material é o utilizado em poste para essa finalidade, segundo fabricantes destes 

componentes (FORTLIGHT, 2020; ALADIN ILUMINAÇÃO, 2020). O acabamento seguirá 

todos os parâmetros já utilizados pelos fabricantes, sendo o mesmo com acabamento 

galvanizado no fogo, seguindo as recomendações da ABNT NBR 6323/2016 que fixa 

condições para procedimentos de tal acabamento, garantindo assim mais durabilidade, 

resistência mecânica do revestimento e confiabilidade. A Figura 19 mostra o poste com suas 

dimensões, todas em milímetros (mm), para o tamanho padrão-de-fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 19 – Vistas do poste 
Fonte: O autor. 
 

 

5.1.2 Gabinete metálico 

 

O gabinete metálico deverá ser resistente o suficiente para acomodar os componentes 

do sistema. Para escolha do material, é sugerido o Aço SAE 1010 ou SAE 1020 com chapa 
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com espessura de 1,2 mm (FIBRACEM, 2020). Para a ventilação interna, deverá conter 

aberturas do tipo venezianas, além de conter um sistema de vedação em todas as partes 

móveis. Estas vedações devem atender ao grau de proteção IP 43, que protege contra objetos 

sólidos acima de 1 mm, e contra água respingada de um ângulo de ± 69 graus. Para 

segurança dos componentes internos do gabinete, na porta deverá ter 2 fechos com chave e 

proporcionar uma abertura de 180º. A Figura 20 ilustra as três vistas do gabinete com 

dimensões em mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 20 – Vistas do gabinete 
Fonte: O autor. 
 

 

A Figura 21 mostra uma foto de um gabinete metálico adequado à situação normal de 

utilização do novo produto (ao ar livre). 
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Figura 21 – Gabinete metálico 
Fonte: Fibracem (2020). 
 

 

5.1.3 Abraçadeira metálica 

 

As abraçadeiras metálicas para fixação do gabinete e do suporte da câmera em poste 

devem atender aos requisitos de resistência. Elas devem ser feitas de Aço Carbono. A mesma 

é composta de uma conta ajustável, para melhor fixação ao poste, um parafuso ajustador com 

porca, que é utilizado para ajustar essa fixação. A Figura 22 mostra um exemplo da 

abraçadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Abraçadeira metálica 
Fonte: Parafuso Fácil (2020). 
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5.1.4 Placa computacional 

 
A placa computacional selecionada para o modelo comercial é a Raspberry PI 4, 

modelo B+. De acordo com a Raspberry PI (2019), os principais recursos dessa placa incluem: 

– um processador quad-core de 64 bits de alto desempenho; 

–  4 GB de memória RAM; 

– interface de rede LAN sem fio de banda dupla de 2,4 / 5,0 GHz; 

– Bluetooth 5.0; 

– interface de rede Gigabit Ethernet 

– USB 3.0 

– alimentação de 5 V/3 A.  

 

A Figura 23 mostra a imagem da placa computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 23  – Raspberry Pi 4 Model B+ 
Fonte: Raspberry PI (2019). 
 

 

5.1.5 Câmera filmadora 

 
A câmera deve atender as necessidades do dispositivo. Deverá realizar aquisição de 

alta qualidade, com alcance de até 50 metros e alimentação de 12 V.  A câmera deve ter grau 

de proteção IP 67, com resistência a poeira e mergulho na água de até 1 metro, com anti-

oscilação e antiestática. A Figura 24 mostra um exemplo de câmera. 
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Figura 24 – Câmera filmadora 
Fonte: HIKVISION (2020). 

 

 

5.1.6 Fonte de alimentação elétrica 

 
A fonte de alimentação é do modelo igual ou similar à ATX, com potência de 200 W. A 

alimentação elétrica é de 110V/220V. Com cooler embutido para ventilação, e com tensão de 

saída, incluindo as utilizadas no dispositivo (5V e 12V). A fonte vem equipada com proteção 

interna para curto-circuito, sobre tensão, sobre corrente e sobre potência. A escolha do 

sistema de alimentação (rede elétrica, energia solar, eólica ou por gerador) depende da 

disponibilidade no local de instalação. A Figura 25 mostra a fonte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 25 – Fonte de alimentação 
Fonte: Kabum (2020). 
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5.1.7 Suporte para fixação da câmera 

 

O suporte para fixação da câmera no poste é de material em zinco galvanizado, com 

perfurações para fixação da câmera no mesmo. O suporte é fixado ao poste por meio de 

abraçadeira metálica ajustável de aço carbono. O componente deve suportar uma carga de 

até 10 kg. A Figura 26 ilustra um exemplo de suporte com dimensões em mm. 

 

 

 
 
Figura 26 – Vistas do suporte da câmera 
Fonte: O autor. 
 

 

5.1.8 Cabo de comunicação e Cabo elétrico 

 

Para a comunicação da câmera com a placa computacional será utilizado um cabo de 

rede (par traçado). Para as ligações elétricas serão utilizados cabos flexíveis do tipo PP de 

3x2,5 mm², com isolação em PVC. 

 

 

 

5.1.9 Aspecto final do produto (modelo comercial) 

 

Conforme definição nos SSC’s, o dispositivo é montado em um poste metálico, e neste 

poste é fixada a câmera filmadora e o gabinete metálico, este último para acomodar os 

componentes computacionais do dispositivo. A Figura 27 mostra a visão geral do dispositivo 

com as suas respectivas dimensões (todas em mm) no modelo padrão-de-fábrica. 
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Figura 27 – Vistas do dispositivo montado 
Fonte: O autor. 
 

 
 A Figura 28 mostra uma vista lateral do dispositivo em uma abordagem em 3 
Dimensões (3D).  
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Figura 28 – Visão geral do dispositivo 
Fonte: O autor. 
 

 
 Por sua vez, a Figura 29 ilustra o dispositivo em uma vista frontal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Figura 29 – Vista superior do dispositivo 
Fonte: O autor. 
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Por fim, a Figura 30 apresenta, em uma vista 3D, o poste fixado em uma via, contendo 

o gabinete e a câmera fixados ao mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 – Vista 3D do dispositivo 
Fonte: O autor. 
 

 

5.2 Implementação Experimental Para Demonstração do Funcionamento do Dispositivo 

 

De acordo com as informações obtidas nas etapas anteriores, segue-se com a 

programação do software, com o objetivo de desenvolver um protótipo a fim de executar a 

função global por meio do uso do novo produto. Desta maneira, para a demonstração de 

funcionamento do dispositivo, será apresentada uma proposta de arquitetura para a utilização 

da visão computacional no protótipo funcional. No protótipo será utilizado o LabVIEW®, que 

por sua programação facilitada em diagrama de blocos, com uma vasta biblioteca, 

proporciona resultados mais rápido nas programações dos primeiros testes do sistema.  

A configuração utilizada para realizar o protótipo funcional, para demonstração do 

funcionamento do dispositivo, consiste em três partes: a estrutura física para suporte de uma 

câmera webcam, o hardware computacional representado por um notebook, este com 

alimentação elétrica por meio de um nobreak, e o software computacional LabVIEW®. A 

programação em LabVIEW® para implementação experimental de demonstração de 

funcionamento do dispositivo é mostrada na Figura 31.  
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Figura 31 – Programação em LabVIEW® 
Fonte: O autor. 
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Conforme citado na matriz morfológica, para implementação computacional foi 

utilizado o LabVIEW®, com o módulo de Visão IMAQ®, que consiste em uma biblioteca da 

National Instruments®, que pode ser usada para desenvolver aplicativos de visão de máquina 

(IMAQ, 2004). 

Para o suporte da câmera foi utilizado um tripé. O hardware computacional é um 

notebook CORE i3, com 4 GB de memória RAM. O nobreak consiste em um equipamento 

com potência de 2000 VA para alimentação elétrica dos componentes do protótipo. 

 

 

5.2.1 Descrição do funcionamento do dispositivo 

 

A descrição do funcionamento do dispositivo será dividida em 2 partes.  A primeira 

será destinada a apresentação do fluxograma da programação, e a segunda apresentará o 

passo a passo da programação. A segunda será destinada a apresentação de algumas 

situações que mostram o funcionamento do dispositivo. 

 

 

5.2.1.1 Fluxograma da Programação 

 

O sistema realizará a aquisição das imagens da cena onde será instalada, e com base 

nos parâmetros programados, realizará a fiscalização da faixa de pedestre. Ao executar a 

programação, será realizada a captura da cena de maneira contínua e, neste momento, o 

dispositivo inicia seu funcionamento. 

Utilizando ferramentas de Processamento Digital de Imagens, o dispositivo deve 

reconhecer pessoas e veículos simultaneamente. Sempre que um ou outro for reconhecido 

na captura das cenas, o sistema estará pronto para evidenciar atitudes imprudentes nas faixas 

de pedestres. Na hipótese de o pedestre adentrar o perímetro da faixa de pedestre, sendo 

esta área previamente determinada como região de interesse, o dispositivo ficará em alerta. 

Caso algum veículo não dê a preferência de passagem do pedestre sobre a faixa, ou seja, ele 

não pare antes da faixa de segurança delimitada para esse fim, a cena será salva em um 

arquivo, detectando a infração. A Figura 32 apresenta o fluxograma analítico de 

funcionamento do dispositivo. 
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Figura 32 – Fluxograma analítico do funcionamento do dispositivo 
Fonte: O autor. 

 

 

Desta maneira, a Figura 32 mostra a rotina de funcionamento da programação 

executada no software. Para melhor entendimento do fluxograma do dispositivo serão 

apresentados os passos adotados para o algoritmo. 

 

 

5.2.1.2 Passos adotados para o algoritmo 

 

Com base no fluxograma analítico, foi realizada uma programação em software para 

executar a sequência apresentada. Como dito anteriormente, para efeitos de testes de 
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maneira mais simples e de fácil compreensão, utilizou-se o LabVIEW® para o protótipo. A 

programação seguiu a seguinte ordem: 

1. Ativar o dispositivo: alimentação elétrica da fonte que alimenta a placa de aquisição 

e a câmera. 

2. Definição da imagem padrão: captura da cena onde o dispositivo será instalado para 

definições posteriores. 

3. Transformação da imagem padrão para tons de cinza: para uma melhor 

comparação de imagens, os tons de cinza são a melhor opção, isso facilita na melhor 

extração e proporciona melhores resultados (SHARMA et al., 2012). 

4. Reconhecimento de pedestres e veículos: utilização de ferramentas de 

processamento digital de imagens para reconhecer pedestres e veículos. 

5. Região de interesse (ROI): determinação da região de interesse destinadas a 

pedestres e veículos, que servirão para analisar a infração. 

6. Acionamento do dispositivo: pressionar a função de ligar o sistema para início da 

fiscalização (Run). 

7. Monitoramento da infração: pedestre pisou na faixa de pedestre (ROI deste), 

espera-se um tempo de 3 segundos para os veículos que estavam passando finalizar 

a passagem. Após este tempo o dispositivo analisa três condições: 

 Condição 1: veículo parou antes da faixa de segurança – não haverá infração. 

 Condição 2: veículo parou em cima na faixa – haverá infração. 

 Condição 3: Veículo passou direto enquanto pedestre atravessa a faixa – haverá 

infração. 

8. Salvando as informações: a infração, sendo detectada, será salva em um arquivo 

com fotografia, que mostra o desrespeito a passagem de pedestre, além de um vídeo 

que mostra a cena que deu origem a infração. 

9. Finalizando o monitoramento: caso queira parar o monitoramento, é só pressionar 

a função desligar dispositivo (Stop). Caso deseje continuar o monitoramento, 

automaticamente o dispositivo voltará a monitorar o ambiente. 

 

 

5.2.2 Teste do protótipo  

 

Para realizar os testes, o protótipo foi montado na área interna da Universidade Federal 

de Goiás / Universidade Federal de Catalão em implantação. Os testes foram realizados de 

maneira a comprovar o funcionamento do dispositivo em diversas situações.  
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5.2.2.1 Interface utilizada nos testes 

 

A Figura 33 mostra a interface utilizada nos testes. Mediante esse painel, é possível 

visualizar a cena do ambiente do teste, que compreende a faixa de pedestre. Além da 

visualização da cena (2), essa interface oferece a função liga dispositivo (1), essa para iniciar 

o teste, além da função stop (6), essa para finalizar o teste. Foram necessárias, neste 

momento de demonstração, essas funções, para um controle do momento da execução dos 

testes, a fim de salvar as informações necessárias para a demonstração. Quando o pedestre 

for reconhecido dentro da região de interesse, mediante especificado nos passos do 

algoritmo, uma lâmpada de sinalização acenderá (3), indicando o pedestre na faixa. Não 

ocorrendo nenhuma infração, nada será salvo. Caso um veículo adentre a região de interesse 

determinada para este, uma lâmpada de sinalização acenderá (4), indicando o veículo na 

faixa ou em suas proximidades. Nenhum pedestre atravessando a faixa no momento, nada 

será salvo. Caso simultaneamente o pedestre esteja atravessando a faixa e o veículo não 

respeite essa passagem, as lâmpadas de sinalização do pedestre (3) e do veículo (4) 

acenderão, e além destas, a sinalização de imprudência (5) acenderá, sendo a infração 

detectada, salvando as informações desta. 

 

 

 
 
Figura 33 – Interface do dispositivo para testes 
Fonte: O autor. 
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5.2.2.2 Definição da cena padrão 

 

Os testes foram realizados no campus 1 da Universidade Federal de Goiás – UFG/ 

Universidade Federal de Catalão – UFCAT em implantação. Foi utilizado como referência para 

os testes, faixas de pedestres do campus. Desta maneira, para melhor realizar os testes, 

foram definidas imagens padrão. Essas imagens servirão de base para a determinação da 

região de interesse dos veículos e pedestres para, após essa determinação, iniciar os testes. 

A Figura 34 mostra a imagem padrão capturada da cena utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Definição da cena padrão 
Fonte: O autor. 

 

 

Após definida a imagem padrão, esta é transformada para tons de cinza para facilitar 

a extração de informações e obter melhores resultados. A Figura 35 mostra a cena padrão 

em tons de cinza. 
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Figura 35 – Cena padrão em tons de cinza 
Fonte: O autor. 
 
 
 
5.2.2.3 Definição da região de interesse 

 

Para efeitos de demonstração, com o objetivo de realizar o reconhecimento de 

veículos e pessoas, utilizou-se a ferramenta Vision Assistant, que engloba funções de visão 

computacional pré-programadas e que facilitam a sua programação. Desta maneira, efetuou 

a comparação da imagem real com o padrão, utilizando-se de uma imagem modelo que extrai 

as características básicas da identificação proposta. Uma parte fundamental neste sistema é 

o modelo, pois precisa ser extraído de uma imagem real para comparação com as imagens 

que serão adquiridas. As imagens escolhidas para o modelo devem ser de boa qualidade, 

com bordas adequadas, de preferência de alta resolução (CHELLAPPA; et al., 1995). Após 

essa aquisição da imagem modelo, o bloco IMAQ ExtractSingleColorPlane VI é o responsável 

pela extração das cores em tons de cinza. O bloco Vision Assistant, do LabVIEW®, permite 

acordo com o IMAQ® (2004), o desenvolvimento de protótipos rápidos sem a necessidade de 

fazer nenhuma programação. 

A cena padrão foi utilizada para a definição da região de interesse. Para os usuários, 

foi utilizada a faixa de pedestre como região de interesse. Já para os veículos, a região 

utilizada compreende a faixa de pedestre acrescido da região que chega até a faixa de 

segurança. Com isso, estando o pedestre na região da faixa, indicando a sua travessia e 

algum veículo estando na região compreendida entre a faixa de pedestre e a faixa de 

segurança a infração será detectada. A Figura 36 mostra a definição da região de interesse 

de pedestres. 
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Figura 36 – Definição da região de interesse do pedestre 
Fonte: O autor. 

 
 

Da mesma maneira, a Figura 37 mostra a região de interesse para veículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 377 – Definição da região de interesse dos veículos 
Fonte: O autor. 

 

 

Diante disto, o bloco Vision Assistant, utilizado nas Figuras 36 e 37, recebe as imagens 

do sistema de aquisição, já em tons de cinza. Ele realiza a identificação das características 

do padrão de imagem a ser utilizado, para posterior processamento e identificação da 
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imprudência. Ainda no Bloco Vision Assistant, foi utilizada a opção Matches, responsável por 

realizar uma correspondência dos padrões encontrados para cada caso. É possível visualizar 

ainda nas imagens citadas, as definições da região de interesse, tanto dos pedestres quanto 

dos veículos, onde é selecionada a área onde o software realizará a análise. Após determinar 

uma região de contorno para a análise, essa região é identificada sempre como ponto para a 

análise. No momento que um padrão pré-determinado for reconhecido dentro da região de 

interesse, será executada a análise posterior pelo programa. 

 

 

5.2.2.4 Situações testadas 

 

Seguem as situações testadas que demonstram o funcionamento do dispositivo. Para 

estes testes foram utilizadas nove situações que podem acontecer em faixas de pedestres. 

Essas situações são descritas a seguir. 

 

 

Situação 1: pedestre prestes a adentrar a faixa; 

 

A primeira situação demonstra o pedestre antes de adentrar na faixa de pedestre. 

Nesta situação nada irá acontecer, pois esta não representa uma situação de infração. A 

Figura 38 mostra o teste da primeira situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Pedestre antes de adentrar na faixa 
Fonte: O autor. 
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Conforme a Figura 38, percebe-se que não há veículo transitando na via e o pedestre 

ainda não entrou na área da faixa (região de interesse do pedestre). Sendo assim, nada 

ocorre, e a sinalização tanto de pedestres quanto de veículos permanece apagada. 

 

 

Situação 2: pedestre adentrou na faixa; 

 

A segunda situação demonstra quando o pedestre adentra a faixa de pedestre. A 

Figura 39 mostra o resultado do teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 39 – Pedestre ao adentrar na faixa 
Fonte: O autor. 

 

 

De acordo com a Figura 39, ao atravessar a faixa, o pedestre é reconhecido, pois o 

mesmo está dentro da região de interesse determinada para este. É possível verificar que a 

lâmpada de sinalização (verde) acende, representando que o pedestre foi reconhecido na 

faixa. Neste momento a infração não foi detectada pois não há veículos cometendo infração. 
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Situação 3: veículo prestes a passar pela faixa; 

 

A terceira situação representa um veículo passando, antes de passar pela região de 

interesse destinada para este. A Figura 40 mostra o veículo na via, antes de atravessar a faixa 

de pedestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40 – Veículo antes de adentrar na faixa 
Fonte: O autor. 

 

 

Neste momento é possível visualizar o veículo transitando na via, antes de chegar na 

faixa de pedestre. Por estar fora da região destinada para a análise do dispositivo, a lâmpada 

de sinalização não acende, assim como ocorre com a sinalização de pedestre que permanece 

apagada por não ter nenhum transitando na faixa no momento. 

 

 

Situação 4: veículo passando pela faixa; 

 

Nesta situação é possível verificar que o veículo, ao adentrar na região da faixa de 

pedestre, que representa a região de interesse, é reconhecido e a lâmpada de sinalização 

(azul) acende, confirmando que há um veículo naquela área. Por não haver nenhum pedestre 

atravessando a faixa, não é detectada nenhuma infração. A Figura 41 mostra essa situação, 

em que o veículo passa sobre a faixa. 
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Figura 41 – Veículo sobre a faixa 
Fonte: O autor. 

 

 

Situação 5: pedestre preste a atravessar a faixa, e veículo antes da faixa de 

segurança; 

 
A quinta situação demonstra o pedestre, antes de adentrar a faixa, e um veículo na via 

também antes da faixa. A Figura 42 mostra essa situação. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 42 – Veículo e pedestre antes da faixa 
Fonte: O autor. 
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Na imagem acima percebe-se que, no momento, nenhuma situação é registrada, pois 

o pedestre e o veículo não estão dentro da área destinada a fiscalização. O primeiro está 

chegando próximo a faixa, e o segundo está antes da mesma. 

 
 
Situação 6: pedestre atravessando a faixa e veículo parado, antes da faixa de 

segurança; 

 

Esta situação representa uma das opções de fiscalização que pode ocorrer pelo 

dispositivo, na qual o pedestre está atravessando a faixa e o condutor do veículo respeita a 

travessia. A Figura 43 mostra esta fiscalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43 – Pedestre atravessando a faixa e veículo aguardando 
Fonte: O autor. 

 

 

Desta maneira, é possível visualizar que a lâmpada de sinalização (verde) mostra o 

pedestre sendo reconhecido na faixa. Ao mesmo tempo, é possível visualizar que o veículo 

permanece parado antes da faixa. Por respeitar a travessia do pedestre, nenhuma infração é 

detectada. 
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Situação 7: veículo atravessando a faixa e pedestre prestes a adentrar na mesma; 

 

De maneira contrária à situação anterior, agora é mostrado o veículo atravessando a 

faixa e o pedestre ainda fora da faixa, prestes a atravessar. A Figura 44 apresenta esta 

situação. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 44 – Veículo atravessando a faixa e pedestre aguardando 
Fonte: O autor. 

 

 

Neste teste, percebe-se o dispositivo verificando a passagem do veículo sem que 

nenhum pedestre esteja atravessando no momento. Na situação, o pedestre aguarda o 

veículo que já estava realizando a travessia. Sendo assim, a fiscalização continuará e 

nenhuma infração é sinalizada. 

 

 

Situação 8: pedestre atravessando a faixa e veículo parou em cima da mesma; 

 

De acordo com as figuras 45 e 46, o pedestre já estava atravessando a faixa e o veículo 

para em cima da mesma, o que representa um desrespeito a passagem do mesmo, sendo 

esta uma situação de risco para o pedestre. É possível verificar que a lâmpada de sinalização 

que indica que há um pedestre na faixa está acesa (verde), assim como a lâmpada que 

sinaliza um veículo sobre a faixa (azul). Por essas duas condições serem detectadas, é 

sinalizada a infração, demonstrada pela lâmpada vermelha na tela do protótipo. Desta 
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maneira, com a infração detectada, esta imagem é salva em um arquivo de imagem junto a 

um vídeo. A Figura 45 mostra o pedestre atravessando e o veículo parado depois da faixa de 

segurança indicada para a sua parada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 – Pedestre atravessando e veículo parado depois da faixa de segurança 
Fonte: O autor. 

 

 

Da mesma maneira, a Figura 46 mostra o pedestre tentando atravessar a faixa e o 

veículo parado sobre a mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 466 – Pedestre atravessando e veículo parado sobre a faixa 
Fonte: O autor. 
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Situação 9: pedestre atravessando a faixa e veículo passando direto. 

 

Assim como aconteceu na situação anterior, onde o condutor do veículo para o carro 

sobre a faixa, pode ocorrer de o mesmo não parar o veículo e passar direto, colocando em 

risco os pedestres que ali transitam. A Figura 47 mostra esta situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Pedestre atravessando e veículo passando direto 
Fonte: O autor. 

 

 

Mais uma vez a infração foi detectada, sendo que o pedestre está sobre a faixa de 

pedestre e o veículo não respeita a passagem, passando direto e assumindo o risco de 

atropelar o pedestre. É possível observar as três sinalizações acesas, confirmando a detecção 

da infração. Outra situação que ocorre constantemente em faixas é que os veículos não 

aguardam o pedestre concluir a travessia. A Figura 48 mostra esta situação. 
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Figura 48 – Pedestre finalizando a travessia e veículo passando direto 
Fonte: O autor. 

 

Diante do exposto, nove situações foram testadas para comprovar a exequibilidade do 

produto. Durante a testagem, foram contabilizados os verdadeiros positivos e falsos positivos, 

além dos verdadeiros negativos e falsos negativos, de maneira a verificar a eficiência do 

protótipo funcional. Estes resultados estão apresentados na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4 - Resultado dos testes de funcionamento no protótipo 

Situação Resultado 

Verdadeiro Positivo 85,71% 

Falso Positivo 5,71% 

Verdadeiro Negativo 5,71% 

Falso Negativo 2,86% 

 

Fonte: O autor. 

 

 

Assim, após os testes realizados nas nove situações, identificou-se que, em 91,43% 

deles, o equipamento estava correto (verdadeiros positivos e verdadeiros negativos). Os 

falsos positivos representaram 5,71% enquanto os falsos negativos representaram 2,86%. É 

interessante ressaltar que os testes foram realizados em protótipo funcional a fim de 

demonstrar o funcionamento, sendo utilizado uma câmera webcam. Melhores resultados 

podem ser alcançados com câmeras de melhor qualidade.  
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CAPÍTULO 6 
 

 

 
Considerações Finais e Sugestões para Trabalhos Futuros 

 
 

 

Após a apresentação dos capítulos anteriores, serão apresentados os resultados 

alcançados na pesquisa e as suas principais contribuições.  

 

 

6.1 Considerações Finais 

 

Mediante o que foi apresentado nos capítulos anteriores, esta pesquisa alcançou os 

seus objetivos, conforme relatado a seguir: 

1. A utilização de metodologias de desenvolvimento de produtos descrita por diversos 

autores foi a base para a realização deste trabalho. Com o uso da metodologia proposta por 

Rozenfeld et al. (2006), Mendes (2008) e outros autores já citados anteriormente, foram 

realizadas as definições do produto aqui em desenvolvimento. Conforme orientação dos 

autores que embasaram este trabalho, primeiramente foram levantadas as ideias e foi 

elaborado o escopo do projeto, além de realizar a classificação do produto. O Projeto 

Informacional serviu de base para o levantamento das informações do projeto. Foram 

realizadas pesquisas de mercado a fim de conhecer possíveis produtos similares e 

concorrentes, subsidiando as decisões de requisitos do produto a ser desenvolvido. O Projeto 

conceitual proporcionou a modelagem funcional do produto, definindo as suas funções, 

escolha de soluções para as diversas funções estabelecidas para o produto. O projeto 

detalhado proporcionou a caracterização técnica do produto, com a definição de componentes 

e materiais a serem utilizados. 

2. Foram apresentados, no Capítulo V, a estrutura física e a montagem do dispositivo. 

Esta apresentação levou em consideração a caracterização de cada componente da parte 

física do dispositivo, sendo cada um deles especificados. Ao final, são mostrados detalhes da 
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montagem do mesmo na forma de um protótipo virtual. Este protótipo compreende desenhos 

em 2D e 3D que apresentam as definições de montagem, proporcionando uma visualização 

do produto montado. 

3. Ainda no Capítulo V, foi realizada a implementação do algoritmo em um software 

para comprovação do funcionamento do dispositivo. Nas definições apresentadas na matriz 

morfológica, foi sugerida a utilização do software OpenCV para utilização no produto 

comercial. Este escolhido por ser gratuito, que favorece no custo final do dispositivo. Por 

apresentar uma maior facilidade de programação, por meio de diagramas de blocos (o 

OpenCV é programado por linhas de texto), o protótipo para demonstração do funcionamento 

do dispositivo foi desenvolvido no software LabVIEW®, o que proporcionou um tempo menor 

na programação demonstrativa, adequando ao tempo de realização do mestrado. 

Com o desenvolvimento do protótipo, foi possível demonstrar o funcionamento do 

dispositivo seguindo os passos apresentados no fluxograma. Os testes realizados para a 

demonstração de funcionamento do dispositivo foram realizados em ambiente real, simulando 

diversas situações que ocorrem em faixas de pedestres. 

4. Concomitantemente com o desenvolvimento deste trabalho, foi realizado o depósito 

do pedido de patente (modelo de utilidade) referente ao dispositivo aqui proposto. Este 

depósito está sob análise sob o número BR 20 2019 022981-6 e seu extrato é apresentado 

no Apêndice A. 

Diante do exposto, é possível afirmar que a principal contribuição desta pesquisa é 

proporcionar a possibilidade da concepção de um dispositivo com vistas à fiscalização de 

trânsito que seja capaz de identificar imprudências em faixas de pedestres não semafóricas. 

O diferencial deste dispositivo é a utilização da visão computacional e de técnicas de 

processamento digital de imagens para realizar tal fiscalização, diferenciando-se do que é 

utilizado atualmente. 

Para o meio acadêmico, esta pesquisa oferece uma contribuição por meio da revisão 

bibliográfica e apresentação de ferramentas para o Processo de Desenvolvimento de Produto 

(PDP) de base tecnológica. Este processo leva em consideração modelos de referências para 

o desenvolvimento de produtos proposto por diversos autores, chegando à aplicação de 

ferramentas para o desenvolvimento deste produto inovador.   

. 

 

6.2 Sugestões Para Trabalhos Futuros 

 

A seguir serão apresentadas sugestões para continuidade da pesquisa, que possam 

subsidiar a implementação do produto proposto nas vias públicas, que necessitam de 

fiscalização em faixas de pedestres: 
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1. Desenvolver a programação final no software, adicionando ferramentas de 

reconhecimento de pessoas e objetos, como a subtração de plano de fundo, Histogram of 

Oriented Gradients (HOG), dentre outras, para realizar testes nas vias em situações normais 

de trânsito. 

2. Adicionar ao dispositivo módulos de comunicação (de preferência sem fio) para 

envio das informações em tempo real para uma base de dados que possam utilizá-las para 

os fins legais. 

3. Incrementar ao dispositivo as imposições legais referentes à imagem que 

caracteriza prova para imprudência, como subscrever na imagem local, data, horário e demais 

informações que as legislações impõem como prova. 

4. Adicionar um módulo de iluminação artificial para proporcionar modelos que 

possam ser utilizados em locais com pouca iluminação. 

5. Adequar a programação para a utilização de mais câmeras, proporcionando a 

fiscalização de outras faixas de pedestres próximas simultaneamente ou da mesma faixa por 

ângulos diferentes. 
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APÊNDICE A 
 

 

 

Conteúdo do despacho referente ao Processo nº 202019022981, publicado na Revista 

Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI 2583 de 07-07-2020. A Figura 49 mostra o 

despacho da publicação do pedido de patente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49 - Comprovante de depósito de Patente 
Fonte: INPI (2020). 


