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Resumo 

Na indústria automóvel, a inspeção realizada a cada veículo é extremamente importante, 

uma vez que qualquer erro ou anomalia não só representam uma potencial falha de segurança, 

mas os defeitos estéticos afetam a reputação da marca. No entanto ainda é comum o controlo 

de qualidade por inspeção visual ser feito com o auxílio de folhas de conformidades em papel. 

Esta abordagem implica um uso excessivo da memorização e evocação por parte dos operários 

para realizarem a comparação das peças listadas com as montadas no veículo. O que 

consequentemente gera cansaço físico, mental e ocular que pode resultar em falhas de deteção 

das não-conformidades e de performance.  

Para corrigir esta fonte de erros e modernizar este aspeto da linha de montagem, esta 

dissertação tem como objetivo principal o desenvolvimento de um protótipo de aplicação para 

smart glasses, para guiar e facilitar as tarefas do operário na inspeção de qualidade do veículo 

no posto de controlo final. Para tal, o protótipo procura substituir o modelo tradicional em papel 

por uma solução digital que liberte as mãos do operário para outras tarefas e não o force a 

grandes deslocações. Essa substituição será feita através de QR codes, que irão conter toda a 

informação do veículo, de forma a gerar um modelo 3D do mesmo, e permitirão à aplicação 

disponibilizar ao operário uma representação visual da informação, durante toda a inspeção. 

Também permite a marcação e documentação de não conformidades detetadas, navegação na 

aplicação (toques na haste do dispositivo e comandos por voz) e, no final de cada inspeção, 

apresenta o sumário do relatório final, antes de ser dada a inspeção por terminada e os dados 

guardados numa base de dados. 

Através de testes laboratoriais, efetuados com um veículo real, é possível concluir que 

o protótipo cumpre o objetivo definido, substituir a folha de conformidades utilizada. Contudo 

a utilização do dispositivo requer várias horas de utilização até existir um domínio total. O 

trabalho futuro prevê testes com os operários em ambiente real, na fábrica PSA Mangualde, 

para avaliar a utilidade e viabilidade do dispositivo e determinar quais as melhorias a 

implementar no protótipo.  

 

 

Palavras-chave: Dispositivo Wearable, Smart Glasses, Aplicação Mobile, Visualização de 

Informação, Interação Pessoa-Computador, Controlo de Qualidade Automóvel. 
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Abstract  

In the automotive industry, the inspection performed on each vehicle is extremely 

important, since each error or anomaly not only represents a potential safety flaw, but aesthetic 

defects affect the reputation of brand. However, quality control by visual inspection is still 

commonly done with the aid of non-conformity paper sheets. This approach implies an 

excessive use of memorization and recall by the workers to perform the comparison of the 

listed parts with those mounted on the vehicle. This consequently generates physical, mental, 

and ocular fatigue that can result in faulty non-conformities detection and worker performance. 

To correct this source of errors and modernize this aspect of the assembly line, this 

dissertation has as the main objective the development of a software prototype for smart 

glasses, to guide and ease the worker’s tasks in the quality inspection of the vehicle at the final 

control station. To do this, the prototype seeks to replace the traditional paper model with a 

digital solution that frees the worker's hands for other tasks and does not force them to travel 

great distances. This substitution will be made through QR codes, which will contain all the 

information of the vehicle, in order to generate a 3D model of it and allow the application to 

provide the worker with a visual representation of the information, throughout the whole 

inspection. It will also allow the signaling and documentation of the detected non-conformities, 

navigate the application (touches on the device’s temple and voice commands) and, at the end 

of each inspection, display the summary of the final report, before completing the inspection 

and the data stored in a database. 

Through laboratory tests, performed with a real vehicle, it is possible to conclude that 

the prototype meets the defined objective, to replace the non-conformity sheet. However, using 

the device requires several hours of use until full mastery is achieved. Future work foresees 

tests with workers in a real environment, at the PSA Mangualde factory, to assess the usefulness 

and viability of the device and to determine which improvements to implement in the prototype. 

 

Keywords: Wearable Device, Information Visualization, Human Computer Interaction  

  



 

iv 
 

  



 

v 
 

Agradecimentos 

 Pelo incentivo e colaboração oferecidos por diversas pessoas e instituição, a que 

apresento os seguintes agradecimentos: 

 À Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro pela educação fornecida enquanto 

frequentei o curso de Engenharia Informática. 

 Ao professor Vítor Manuel de Jesus Filipe, coordenador desta dissertação, pela 

inspiração enquanto seu pupilo. 

 À doutora Ana Teresa d’Oliveira Campaniço, coorientadora desta dissertação, pelo 

apoio e feedback fornecido durante o desenvolvimento da aplicação. 

 Aos meus pais e avós, pelo apoio e paciência ao longo deste percurso. 

  



 

vi 
 

 



 

vii 
 

Índice 
 
1 Introdução ........................................................................................................................... 1 

1.1 Contexto geral ............................................................................................................. 1 

1.2 Dificuldades no processo de inspeção ......................................................................... 2 

1.3 Contextualização do trabalho no paradigma da Indústria 4.0 ..................................... 4 

1.4 Objetivos ..................................................................................................................... 6 

1.5 Organização da dissertação ......................................................................................... 7 

2 Estado da arte ...................................................................................................................... 9 

2.1 Cognição e Perceção ................................................................................................... 9 

2.2 Cognição computacional ........................................................................................... 10 

2.3 Tecnologias exploradas para melhorar a inspeção final............................................ 11 

3 Projeto INDTECH 4.0 ...................................................................................................... 15 

3.1 Objetivos gerais do projeto INDTECH 4.0 ............................................................... 15 

3.2 Tarefa de inspeção final ............................................................................................ 16 

3.2.1 Módulo de deteção inteligente ........................................................................... 17 

3.2.2 Módulo do operário............................................................................................ 19 

4 Especificação da aplicação ............................................................................................... 22 

4.1 Análise de requisitos ................................................................................................. 22 

4.2 Desenho da aplicação ................................................................................................ 23 

4.3 Base de dados ............................................................................................................ 26 

5 Implementação .................................................................................................................. 31 

5.1 Hardware utilizado .................................................................................................... 33 

5.1.1 Escolha do dispositivo móvel ............................................................................ 33 

5.1.1.1 Smartphone/Tablet ......................................................................................... 33 

5.1.1.2 Hololens ......................................................................................................... 34 



 

viii 
 

5.1.1.3 Vuzix M400.................................................................................................... 35 

5.2 Software utilizado ..................................................................................................... 37 

5.2.1 Android Studio vs Unity3D ............................................................................... 37 

5.2.2 Speech to text: IBM Watson vs Google vs Microsoft Azure vs Amazon ......... 38 

5.2.3 SQLite ................................................................................................................ 39 

5.3 Interação utilizador-dispositivo ................................................................................. 40 

5.3.1.1 Leitura de QR codes ....................................................................................... 42 

5.3.1.2 Configuração do utilizador ............................................................................. 46 

5.3.1.3 Visualização do modelo 3D do veículo.......................................................... 47 

5.3.1.4 Assinalar não conformidades ......................................................................... 49 

5.3.1.5 Sumário da inspeção....................................................................................... 52 

5.3.1.6 Relatório da inspeção ..................................................................................... 52 

6 Demonstração da aplicação em ambiente real .................................................................. 54 

6.1 Veículo inspecionado ................................................................................................ 54 

6.2 Processo de inspeção ................................................................................................. 55 

7 Conclusões e Trabalho Futuro .......................................................................................... 63 

Bibliografia .............................................................................................................................. 65 

 

 
  



 

ix 
 

  



 

x 
 

Índice de Figuras 

Figura  1 - Folha com lista de conformidades............................................................................ 2 

Figura  2 - Folha de papel com lista de conformidades ............................................................. 4 

Figura  3 - Projeto INDTECH 4.0 ............................................................................................ 15 

Figura  4 - Arquitetura do sistema de inspeção final da linha de montagem ........................... 16 

Figura  5 - Casos de uso do módulo de deteção inteligente ..................................................... 18 

Figura  6 - Casos de uso do módulo do operário ..................................................................... 19 

Figura  7 - Funcionamento da aplicação .................................................................................. 23 

Figura  8 - Diagrama entidade-relacionamento ....................................................................... 26 

Figura  9 - Hololens, 2016 ....................................................................................................... 34 

Figura  10 - Pessoa a utilizar os Hololens ................................................................................ 34 

Figura  11 - Imagem captada pelas diferentes câmaras ........................................................... 35 

Figura  12 - Campo de visão do utilizador ............................................................................... 35 

Figura  13 - Vuzix M400 ......................................................................................................... 36 

Figura  14 - QR code do veículo 1 ........................................................................................... 43 

Figura  15 - QR code do veículo 2 ........................................................................................... 43 

Figura  16 - Veículo 1, frente ................................................................................................... 44 

Figura  17 - Veículo 2, frente ................................................................................................... 44 

Figura  18 - Veículo 1, lado do condutor ................................................................................. 44 

Figura  19 - Veículo 2, lado do condutor ................................................................................. 45 

Figura  20 - Veículo 1, lado do passageiro .............................................................................. 45 

Figura  21 - Veículo 2, lado do passageiro .............................................................................. 45 

Figura  22- Veículo 1, traseira ................................................................................................. 45 

Figura  23 - Veículo 2, traseira ................................................................................................ 45 

Figura  24 - Menu "Configuração" .......................................................................................... 46 

Figura  25 - Interface da traseira do veículo ............................................................................ 47 

Figura  26 - Interface da frente do veículo ............................................................................... 48 

Figura  27 - Interface do lado do condutor do veículo ............................................................. 49 

Figura  28 - Interface do lado do passageiro do veículo .......................................................... 49 

Figura  29 - Interface do lado do condutor com não conformidades assinaladas .................... 50 



 

xi 
 

Figura  30 - Marcação de não conformidades em peças localizadas em diferentes posições do 

veículo ...................................................................................................................................... 50 

Figura  31 - Indicador de não conformidades, quando existem componentes iguais no mesmo 

lado ........................................................................................................................................... 51 

Figura  32 - Primeira página do sumário ................................................................................. 52 

Figura  33 - Segunda página do sumário ................................................................................. 52 

Figura  34 - Peugeot Partner, frente ......................................................................................... 54 

Figura  35 - Peugeot Partner, lado do passageiro..................................................................... 54 

Figura  36 - Peugeot Partner, traseira....................................................................................... 55 

Figura  37 - Modelo gerado, frente .......................................................................................... 55 

Figura  38 - Modelo gerado, lado do condutor ........................................................................ 56 

Figura  39 - Modelo gerado, lado do passageiro ...................................................................... 56 

Figura  40 - Modelo gerado, traseira ........................................................................................ 56 

Figura  41 - Autenticação do utilizador ................................................................................... 57 

Figura  42 - Construção do modelo 3D do veículo .................................................................. 57 

Figura  43 - "Operário" a inspecionar a frente do veículo ....................................................... 58 

Figura  44 - "Operário" a inspecionar jantes ............................................................................ 58 

Figura  45 - "Operário" a inspecionar monograma .................................................................. 58 

Figura  46 - Instruções para gravar a gravação áudio .............................................................. 59 

Figura  47 - Registo fotográfico da não conformidade. ........................................................... 59 

Figura  48 - Interface do lado do condutor, após conclusão do registo da não conformidade 60 

Figura  49 - Menu principal ..................................................................................................... 60 

Figura  50 - Primeira página do sumário ................................................................................. 61 

Figura  51 - Segunda página do sumário ................................................................................. 61 

 

  



 

xii 
 

  



 

xiii 
 

Índice de tabelas 

Tabela 1 - Tabelas e conteúdos da base de dados .................................................................... 26 

Tabela 2 – Exemplos reais e digitais das diferentes peças ....................................................... 31 

Tabela 3 - Movimentos utilizados no touchpad e as suas ações .............................................. 40 

 

  



 

xiv 
 

 

 

  



 

xv 
 

Siglas e Acrónimos 

2D – objeto (real ou digital) de duas dimensões 

3D – objeto (real ou digital) de três dimensões 

APK - Android Package Kit 

CAD – Computer Aided Design 

COVID-19 – coronavirus 

ER – Entidade-Relacionamento 

FoF - Factories of the Future 

HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure 

IBM – International Business Machines Corporation 

IDE – Integrated Development Environment 

ISO - International Standardization Organization 

kSim9 – gerador de veículos 

LCD – Liquid-Crystal Display 

Mb – Megabytes 

Mp3 – MPEG-1 Audio Layer III 

PCB – Printed Circuit Board 

PSA – Stellantis Mangualde Plant 

QR – Quick Response 

REST – Representational State Transfer 

SAD – Sistemas de Apoio à Decisão 

U.T.A.D – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

XML - Extensible Markup Language 

  



 

xvi 
 

 

  



   

1 
 

1 Introdução 

 Neste capítulo é feita uma contextualização do problema em estudo e, também, são 

definidos os objetivos do trabalho. 

1.1  Contexto geral  

Atualmente o foco das empresas da indústria automóvel, de forma a satisfazer as 

exigências dos clientes e ao mesmo tempo aumentar os seus lucros, é a produção de modelos 

altamente personalizáveis para todas as classes de veículos. Cada um possui diferentes opções 

de customização que o cliente pode escolher. Isto leva a um aumento das variantes e diminui o 

ciclo de vida de cada modelo (Michalos et al., 2010, 2015; Johansson et al., 2016). Como, 

tipicamente, os modelos são todos produzidos na mesma linha de montagem este aumento das 

variações pode levar a um aumento de erros cometidos, quer por máquinas ou seres humanos, 

devido ao aumento da pressão de produção no mesmo intervalo de tempo e alto nível de 

qualidade que tem de ser mantido (Michalos et al., 2010). Para controlar tais erros é realizada 

uma inspeção de conformidades a cada veículo produzido, seguindo tanto os requisitos de 

qualidade impostos pela própria empresa, como os das entidades reguladoras, tornando-se 

ainda mais importante do que no passado. A isto chama-se controlo de qualidade, segundo o 

ISO 9000 (ISO, 2015), e é um processo extremamente importante a ser efetuado para que os 

erros e/ou defeitos sejam corrigidos antes do produto ser colocado no mercado. Caso contrário, 

quando não detetados, estes problemas podem abranger desde perigosas falhas de segurança a 

defeitos estéticos que afetam a reputação da empresa perante o mercado internacional e todo o 

processo de solucionamento envolverá custos (Gewohn et al., 2018; Autofoco, 2021). Uma 

questão que se torna ainda mais importante com o aumento de produção que o crescimento da 

customização gera.   

 O controlo de qualidade, na grande maioria das empresas é efetuado por operários 

(Michalos et al., 2010; Lusic et al., 2013) que fazem uma inspeção visual ao interior e ao 

exterior do veículo montado. Isto porque os seres humanos possuem características que robôs 

e a inteligência artificial, por si só, ainda não são capazes de imitar. Estas características são 

uma capacidade de observação e deteção de padrões inata, flexibilidade e abstração mental, e 
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a capacidade de adaptação a novas circunstâncias. (Gewohn et al., 2018) que, em conjunto, 

leva a que tenham uma maior capacidade de resolução de problemas.  

 A inspeção é efetuada logo após a conclusão da produção do veículo, quando este se 

encontra no último posto de controlo da linha de montagem. Os operários utilizam uma folha 

com a lista de conformidades, algo ainda utilizado em muitas das empresas (Lang, 2007), que 

contém todos os componentes, exteriores e interiores, que descrevem o veículo correspondente, 

encomendado pelo cliente. Cada folha (figura 1) é identificada por um código e cada 

componente é descrito por um nome abreviado que indica qual das múltiplas variantes deverá 

ou não fazer parte do veículo, tudo em formato texto.  

 Apesar de ser uma abordagem ainda muito utilizada, o aumento da complexidade dos 

veículos, do número de variantes, a constante introdução e descontinuação de componentes 

e/ou modelos são fatores que dificultam cada vez mais o trabalho dos operários. Especialmente 

quando a performance do seu trabalho é dependente da capacidade de memorização e evocação 

de informação visual a cada inspeção individual com zero discrepâncias, independentemente 

das constantes atualizações à biblioteca de componentes atualmente em uso pela fábrica. 

1.2 Dificuldades no processo de inspeção 
 
  Durante o processo de inspeção, os operários utilizam a folha de conformidades como 

uma ferramenta de apoio, uma vez que apenas apresenta a informação relativa ao veículo 

Figura  1 - Folha com lista de conformidades. 
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(componentes que deve conter) que estão a inspecionar naquele momento. No entanto ela não 

apresenta qualquer indicação visual dos diferentes componentes, nem separa a informação por 

estações de trabalho ou permite a transmissão de feedback entre as diferentes estações (Rio-

Torto et al., 2020). Por isso, os operários têm de desenvolver uma biblioteca mental de todos 

os componentes, e as suas variantes, para que possam construir mentalmente os diferentes 

veículos produzidos. Para isto, a empresa realiza várias sessões de treino tanto para os que são 

recém-contratados como para os mais experientes, uma vez que sempre que são introduzidos 

ou descontinuados modelos e/ou veículos é necessário atualizar essa biblioteca (Piero et al, 

2017). A biblioteca mental é melhorada continuamente com o acumular de inspeções feitas, 

uma vez que, à medida que a experiência aumenta é cada vez mais fácil identificar não 

conformidades. Como a deteção de não conformidades está inerentemente associada à 

experiência de cada operário, isto cria uma discrepância entre a performance, o tempo 

necessário para terminar a tarefa em questão e o número de não conformidades não detetadas. 

Outro problema é o facto da memória estar a ser utilizada de forma constante para realizar a 

deteção de erros perfeitamente, em cada inspeção individual. A memória não é 100% fiável, 

especialmente, quando existe um acumular de fadiga, seja ela física, mental ou ocular, durante 

o turno, para além de também ser afetada por fatores externos ao trabalho como a idade do 

operário, o stress, o sono entre outros (Bettermind, 2016). O próprio tamanho da folha (figura 

2), que é de grandes dimensões, desencoraja os operários a terem-na consigo durante todo o 

processo da inspeção, uma vez eles necessitam das suas mãos livres para realizar essa e outras 

tarefas no mesmo veículo. Desta forma, a folha que está colocada na zona frontal do veículo, 

não é movida. Em vez disso, o operário prefere confiar na sua memorização altamente treinada 

e nos modelos mentais desenvolvidos, em combinação com o grande número de modelos iguais 
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que são produzidos, para efetuar a inspeção. Desta forma, a consulta das folhas de 

conformidades é efetuada quando a combinação dos componentes é invulgar.  

 

 O que, por consequência, leva facilmente ao desenvolvimento de excesso de confiança, 

o que aumenta a probabilidade de erro. Também não existe transferência de informação entre 

as diferentes estações de trabalho (Lusic et al., 2014). Por fim, os operários estão sob imensa 

pressão, uma vez que as empresas exigem a maior eficiência possível e, desta forma, as 

inspeções têm de ser efetuadas em curtos intervalos de tempo. Esta eficiência pode ser afetada 

quando é detetada uma não conformidade, uma vez que os operários têm de se deslocar a um 

terminal físico para reportar e lançá-la no sistema informático. Qualquer atraso e erro não 

detetado durante produção causa perdas para as empresas (Gewohn et al., 2018). 

1.3 Contextualização do trabalho no paradigma da Indústria 4.0 

 A indústria 4.0, termo utilizado pela primeira vez em 2011 pelo governo alemão, 

também conhecida por quarta revolução industrial, trata-se de uma transformação digital 

efetuada a todos os níveis da empresa, nomeadamente, das que estão focadas nos setores de 

fabrico e/ou produção. O objetivo é criar um ambiente interconectado em que as várias 

máquinas, dispositivos e operários estão sempre ligados e prontos a receber informação. Desta 

forma, o processo de tomada de decisões é acelerado, uma vez que a informação necessária 

surge de forma mais rápida, precisa e em tempo real (D’Orazio et al., 2020; Zaidin et al., 2014). 

Figura  2 - Folha de papel com lista de conformidades 
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As empresas que pretendam transitar para esta nova realidade fazem uso dos seguintes 

princípios: agilidade, descentralização, digitalização, comunicação, informação, transparência, 

processos de negócio integrados, interoperabilidade, modularidade, manutenção preditiva, 

capacidade em tempo real, orientação de serviço, otimização, configuração, autoconsciência, 

configurável, assistência técnica e virtualização (Herrmann et al., 2016; Qin et al., 2016).  

 Para isto ser possível, a implementação de várias tecnologias emergentes é necessária 

(D’Orazio et al., 2020):   

- Cloud computing – permite a partilha de recursos e informação, entre vários dispositivos, de 

uma forma rápida e ubíqua; 

- Internet of Things – utilização de dispositivos móveis ou estáticos, que “conhecem” o 

ambiente em que estão inseridos e têm a capacidade de processar e transmitir informação para 

outros dispositivos; 

- Machine-to-Machine – comunicação entre sensores e atuadores, num ambiente de produção. 

Desta forma, os diferentes intervenientes estão interligados e têm noção daquilo que está a 

acontecer em qualquer momento da produção; 

- Computação cognitiva – criação de inteligência artificial com características humanas, como 

a deteção de padrões, a capacidade de perguntar e responder a questões, entre outros, o que lhe 

permite executar tarefas que teriam de ser executadas por seres humanos; 

- Tecnologias móveis – todos os dispositivos de ligações sem fios (smartphones, tablets e 

wearable devices), que permitem ao operário estar conectado ao equipamento de produção; 

- Realidade aumentada – utilização de gráficos (imagens, animações) em tempo real para 

adicionar ao mundo real objetos virtuais com os quais é possível interagir; 

- Simulações - simulação de vários cenários de produção, tendo em conta informações reais 

que cada dispositivo é capaz de utilizar e transmitir, utilizados para planeamento; 

- Additive Manufacturing – impressões 3D aplicadas à indústria; 

- Robótica avançada – utilização de robôs inteligentes, que permitem uma produção autónoma. 

 

 Através das várias tecnologias acima descritas, a adoção da indústria 4.0 tem como 

objetivos principais, o aumento de segurança do ambiente de trabalho, a redução de erros não 

detetados e/ou cometidos, o aumento de eficiência e rapidez da produção, que por sua vez irá 
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diminuir o time-to-market, o intervalo de tempo desde a conceção do produto até este ser 

lançado para o mercado (Fonseca, 2018). 

 Neste momento, existem tecnologias que já são utilizadas para agilizar todo o processo 

de conceção, produção, controlo de qualidade e, finalmente, o lançamento de um produto para 

o mercado. Relativamente ao controlo de qualidade, a abordagem que atualmente é utilizada 

ainda em muitas fábricas (folha de papel com a lista de conformidades) pode ser substituída 

por wearable devices, uma vez que estes têm a capacidade de transmitir a mesma informação 

que a folha e expandir as suas capacidades. Estas tecnologias são capazes de fornecer aos 

operários informação sob a forma visual, algo que na versão em papel não é disponibilizado. 

Desta forma a inspeção é simplificada, reduzindo o processo a uma simples comparação visual 

entre o veículo presente na linha de montagem e o respetivo modelo 3D, em vez de uma 

dependência excessiva nas capacidades de memorização e evocação (Gewohn et al., 2018). 

Esta tecnologia também pode ser utilizada no treino de operários, tanto na preparação da 

integração de recém-contratados nas equipas de inspeção, como na atualização dos 

trabalhadores mais experientes e melhor preparação na execução de tarefas em cenários mais 

específicos.  

1.4 Objetivos  

 O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta de apoio ao processo de 

inspeção do veículo através de um dispositivo wearable, especificamente desenhada para o 

posto de controlo de qualidade situado no final da linha de montagem de uma fábrica 

automóvel.  Como resultado final procura-se que a aplicação tire proveito das várias 

capacidades fornecidas por um dispositivo smart glasses, nomeadamente, a capacidade de 

projetar no visor modelos digitais de veículos gerados em tempo real e a receção de comandos 

de voz e/ou toque para facilitar a deteção de não conformidades pelo operário, através de uma 

simples comparação visual entre o veículo real e o modelo digital. A folha de papel é 

substituída por um QR code que identifica o veículo e permite obter através da sua leitura que 

outrora constaria na folha. Através desta informação e de uma biblioteca de modelos 3D, que 

contém todas as peças exteriores do veículo, é gerado o modelo 3D do veículo, corretamente 

montado e com indicação de quais componentes têm de ser inspecionados naquele posto de 

controlo específico. Assim o operário terá ao seu dispor toda a informação necessária para 
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efetuar o seu trabalho, de uma forma clara e concisa, o que lhe permitirá aumentar a sua 

performance.  

1.5 Organização da dissertação 

 A presente dissertação está organizada em sete capítulos: 

- Capítulo 1 – Introdução: enquadramento, objetivos e organização do documento descrito; 

- Capítulo 2 – Estado da Arte: apresentação d’algumas soluções já desenvolvidas para a 

resolução do problema descrito; 

- Capítulo 3 – Projeto INDTECH 4.0: descrição do projeto; 

- Capítulo 4 – Especificação da aplicação: apresentação da abordagem à resolução do 

problema, a análise de requisitos, diagrama ER, diagrama de classes e diagrama de 

funcionamento da aplicação; 

– Capítulo 5 - Implementação: Apresentação da abordagem utilizada para a resolução do 

problema; 

- Capítulo 6 – Demonstração da aplicação em ambiente real: simulação de uma inspeção em 

ambiente real; 

- Capítulo 7 - Conclusões e Trabalho futuro: apresentação das considerações finais acerca do 

trabalho realizado onde se apontam algumas direções para o trabalho futuro. 
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2 Estado da arte 

 Neste capítulo serão abordadas as ferramentas mentais que um operário necessita para 

efetuar um bom trabalho, a cognição e a perceção, e que tecnologias começam a ser cada vez 

mais utilizadas e que soluções são desenvolvidas para efetuar o controlo de qualidade. 

2.1 Cognição e Perceção 

 O operário durante uma inspeção, especialmente com a abordagem que é utilizada 

(folha de papel), necessita que a sua perceção e cognição estejam desenvolvidas no ambiente 

em que estão inseridos, para maximizar a sua performance. 

Cognição 
 Cognição é constituída pelos processos de compreensão através de pensamentos, 

experiência e sentidos (Dictionary, 2021). Engloba vários aspetos das funções intelectuais e 

processos como a perceção, atenção, resolução de problemas e tomada de decisões. A cognição 

humana é feita de forma consciente e inconsciente, concreta ou abstrata e, também, é intuitiva 

(exemplo, conhecer um modelo de linguagem) (Coren et al., 1999; Best, 1999).  

No contexto dos operários estes estão sujeitos a várias sessões de treino, como já foi 

referido, e é com elas que é desenvolvida a base do seu conhecimento, que com as sucessivas 

inspeções é refinado até um ponto em que conseguem identificar os componentes a inspecionar 

através da descrição presente na folha de papel. 

Perceção 
 A perceção é a organização, identificação e interpretação de informação sensorial 

(informação obtida pelos órgãos sensoriais como olhos ou pele), de forma a representar e 

compreender a informação obtida ou o ambiente em que está inserido (Schacter, 2011). Toda 

a perceção envolve a receção de sinais que são processados pelo sistema nervoso (Goldstein, 

2009) e de forma subconsciente vários fatores como a memória, expectativas e atenção podem 

influenciar a perceção de um indivíduo (Gregory, 1987; Bernstein, 2010). A informação 

sensorial obtida é tipicamente incompleta e de baixo nível, mas é através dela que se obtém 

informação de alto nível, como por exemplo extrair formas para reconhecimentos de objetos 

(Bernstein, 2010). Segundo Alan Saks e Gary Johns, a perceção é constituída por três 

componentes, o observador, o alvo e a situação. O observador é aquele cuja consciência está 
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focada no estímulo e, desta forma, compreende-o. Vários fatores podem afetar a perceção, mas 

aquelas que mais impacto têm são o estado motivacional, estado emocional e a experiência 

(Saks, Alan & Johns, Gary, 2007). O alvo é o objeto que se pretende percecionar. A informação 

que é transmitida aos diferentes órgãos sensoriais que irão afetar a interpretação e compreensão 

do alvo em questão. A situação é composta pelos fatores ambientais, timing e atenção, que 

afetam o processo de perceção. Estes componentes podem ditar que um estímulo sensorial não 

passe de apenas um estímulo, o que faz com que não ocorra nenhuma interpretação. No caso 

de um operário que utilize a folha de papel como apoio para efetuar a inspeção está muito 

dependente da sua experiência e das expectativas de como será constituído um veículo, o que 

lhe permitem associar uma breve descrição da lista de conformidades, com a imagem mental 

de um componente. Quanto mais experiente for mais interpretações especificas da descrição 

são feitas (Snyder, 2015).  Infelizmente a capacidade de pensar utilizando imagens, importante 

para a confirmação de que uma peça está em conformidade, varia de indivíduo para indivíduo, 

o que afeta a performance de cada um tanto de uma forma positiva como negativa. E, apesar 

da experiência, devido ao cansaço, nalgumas situações, a instabilidade emocional ou falta de 

atenção pode conduzir à perceção errada daquilo que estão a observar, e como tal erros ou 

outros problemas com o veículo podem não ser detetados. 

2.2 Cognição computacional 

 As limitações impostas pela abordagem utilizada e pela própria natureza humana leva 

à necessidade de descobrir possíveis soluções. Para isto, a utilização de cognição 

computacional pode pelo menos diminuir a preponderância destas limitações. Não existe uma 

definição universal, mas tipicamente é definido como hardware ou software que imita a função 

do cérebro humano e ajuda a conseguir uma melhor tomada de decisão (Terdiman, 2014). As 

tecnologias que a constituem baseiam-se em inteligência artificial e processamento de sinais 

(analisar e modificar sinais sonoros ou imagens, por exemplo) e aborda machine learning, 

reasoning, reconhecimento de voz, deteção e reconhecimento de objetos, interação 

computador-humano, diálogo, geração de narrativas, entre outras (Kelly III, 2013). Algumas 

das suas características são: 

 - Adaptativo – aprendem quando a informação é alterada e quando os requisitos e 

objetivos evoluem; 
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 - Interativos – interagem facilmente com os utilizadores. Também podem interagir com 

processadores, dispositivos e serviços de cloud; 

 - Iterativo e com estado (stateful) – podem ajudar a definir problemas e têm a 

capacidade de relembrar interações prévias e retornar informação que possa ser utilizada; 

 - Contextual – conseguem compreender, identificar e extrair elementos contextuais 

como significado, sintaxe, tempo, localização, objetivos, entre outros. 

 Atualmente os sistemas cognitivos são utilizados para fazer reconhecimento de voz, 

análise de sentimentos (identificar, extrair, quantificar e estudar estados afetivos e informação 

subjetiva), deteção de caras, avaliações de risco, deteção de fraude e recomendações 

comportamentais. Também são aplicados na educação, na qual é utilizada como um assistente 

pessoal para cada estudante (Sears, 2014) e na saúde, onde são utilizados para assistir 

especialistas na identificação e classificação de cancros e tumores. Em muitas indústrias a 

utilização de sistemas cognitivos é cada vez maior, especialmente no que diz respeito a 

processamento de big data (datasets que contêm, principalmente, dados não estruturados) 

utilizados para compreender a necessidade dos clientes. Empresas como a IBM (IBM Watson), 

a Microsoft (Microsoft Cognitive Services), a Google (Google DeepMind), entre outras, 

fornece serviços cognitivos que são utilizados em diversas áreas. Contudo estas tecnologias 

ainda não são capazes de executar muitas das tarefas que são executadas por seres humanos, 

tipicamente devido à complexidade e inconsistência das mesmas (Gewohn et al., 2018).  

2.3 Tecnologias exploradas para melhorar a inspeção final 

 A procura de soluções para a resolução dos vários problemas provenientes do processo 

da produção de veículos é antiga. Vários projetos e/ou investimentos foram feitos por diferentes 

marcas/grupos, de forma a conseguir encontrar essas soluções (PSA, 2020; Martaua, 2009). 

Com o advento da Indústria 4.0 e dos diferentes avanços tecnológicos da década passada, as 

possíveis soluções encontradas focam-se principalmente na utilização de inteligência artificial 

(machine learning e/ou deep learning), de realidade aumentada e de wearable devices. 

 Desde o ano 2010 que a aposta na inteligência artificial em várias indústrias e, também, 

na automóvel tem crescido (DigitalTrends, 2019). No contexto da indústria automóvel, esta 

tecnologia é utilizada para a deteção automática de erros em vários componentes de uma forma 

automática, que pode ser feita às dimensões do veículo (Peres et al., 2019), ou aos componentes 
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como as jantes (Meri et al., 2020) ou etiquetas que pertençam ao compartimento do motor 

(Capela et al., 2020). Ela também pode ser utilizada para gerar de forma automática 

configurações de sistemas de produção baseados em cenários reais (Hagemann et al., 2019), 

na deteção automática de sons, aquando da montagem dos arreios do motor, (Espinosa et al., 

2021), na classificação de texturas do tecido que é utilizado nos interiores dos veículos (Malaca 

et al., 2019), etc.  

 A utilização de realidade aumentada, experiência interativa realizada num ambiente do 

mundo real no qual existem objetos virtuais gerados por um computador (Schueffel, 2017). Ela 

faz uso de vários dispositivos como smart glasses, headsets, smartphones e tablets, para 

oferecer apoio visual (texto, imagens) aos operários (Stanimirovic et al., 2014; Lima et al., 

2017) no design e introdução de novos veículos no mercado, validar a performance dos designs 

e da produção (Caputo et al., 2018), treinar os operários (Langley et al., 2016), apoiar os 

operários durante o encaixe dos diferentes painéis do veículo (Mura et al., 2021), ou apoiar os 

operários durante as soldaduras de diferentes componentes (Doshi et al., 2016), dentro desta 

área industrial. 

 Wearable devices são utilizados para fornecer apoio aos seus trabalhadores e, desta 

forma, conseguem diminuir o tempo necessário para a realização das suas tarefas e ajudam na 

diminuição de erros cometidos. Trabalhadores de concessionários e centros de inspeção 

utilizam smart glasses recebem apoio remoto de técnicos certificados, o que lhes pemite 

acelerar o seu trabalho (RealWear, 2021). O dispositivo Hololens é utilizado para aumentar a 

eficiência de planeamentos de logística (Audi, 2020), para apoiar (visualmente e 

auditivamente) técnicos que efetuem serviços de reparação (Cnet, 2020), acelerar o treino de 

cada trabalhador (Microsoft, 2021) e, também, utilizado por engenheiros para verificar 

processos de assemblagem, numa fase inicial da produção de um veículo, e ajustá-los conforme 

necessário (Holo-Light, 2021). Nas fábricas da Ford são usados Smartphones e tablets para 

apoiar os operários responsáveis pela inspeção final dos veículos produzidos, que lhes permite 

diminuir a distância percorrida durante cada turno e diminuição de tempo necessário para 

efetuar o controlo de qualidade (Ford, 2016).  

 Apesar destas tecnologias terem o potencial de resolver vários problemas existentes, a 

existência de vários problemas associados a cada uma delas podem afetar a sua performance. 

No caso da inteligência artificial, a deteção de objetos é dificultada pelo movimento do objeto 
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em questão (Mazzetto, et al., 2019) e os veículos em questão encontram-se em movimento 

apesar da sua velocidade ser reduzida. As fábricas são ambientes onde se utiliza iluminação 

artificial intensa que em combinação com a pintura dos veículos e dos seus vidros geram 

reflexos que também podem dificultar a deteção de diversos componentes (Mazzetto, et al., 

2019). Em relação à utilização da realidade aumentada e do subsequente uso de wearable 

devices, pode causar dificuldades na perceção de profundidade (Lawson et al., 2015), por parte 

do utilizador, em casos mais extremos pode ter náuseas e requerer treino para o correto uso do 

dispositivo.  
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3 Projeto INDTECH 4.0 

 Neste capítulo será apresentado o projeto INDTECH 4.0 e o trabalho que está a ser 

desenvolvido. 

3.1 Objetivos gerais do projeto INDTECH 4.0 

 O projeto INDTECH 4.0, promovido pela empresa PSA Mangualde e no qual 

participam várias universidades e empresas (figura 3) visa investigar e desenvolver soluções 

tecnológicas e conhecimento aplicado no contexto da Indústria 4.0/Factories of the future 

(FoF), a fim de promover a eficiência e a flexibilidade dos processos produtivos (PSA, 2020; 

Jornal de notícias, 2018; Diário da República, 2018). 

  

 No projeto são investigadas e desenvolvidas várias tecnologias, como: 

- Sistemas robóticos inteligentes (Robótica Colaborativa); 

- Sistemas avançados de inspeção (Visão Computacional); 

- Sistemas autónomos de movimentação (Robótica Móvel – Autonomous Guided Vehicles); 

Figura  3 - Projeto INDTECH 4.0 
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- Digitalização e virtualização de chão de fábrica (Sistemas de Produção Cíber-físicos); 

- Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) assentes em modelos avançados de planeamento, 

simulação e otimização de processos (PSA, 2020). 

3.2 Tarefa de inspeção final 

 O trabalho desenvolvido pela UTAD enquadra-se no subprojecto 2 – Sistemas 

avançados de inspeção. A solução proposta destina-se à última estação de trabalho da linha de 

assemblagem, onde os operários verificam se existem não conformidades em cada veículo 

produzido. Na figura 4, apresenta-se o diagrama com a arquitetura do sistema de inspeção 

proposto. 

 O sistema é constituído por duas fases distintas: a primeira, onde é feita a deteção 

automática dos diferentes componentes (visíveis) e, a segunda, em que o operário inspeciona 

manualmente os componentes. Na primeira fase, através de câmaras estrategicamente 

colocadas na entrada da estação de trabalho, é feita a captura de imagens do veículo. As 

Figura 4 - Arquitetura do sistema de inspeção final da linha de montagem. 
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imagens do veículo são processadas através de algoritmos de visão por computador para fazer 

o reconhecimento de determinados componentes do veículo. A leitura de um código de 

barras/QR code associado ao veículo permite uma consulta da base de dados do sistema de 

produção da fábrica para se obter a informação completa (cor, marca, modelo, opções) acerca 

das especificações de cada veículo. Os resultados da deteção automática são depois 

comparados com os dados presentes na base de dados e é gerada uma lista de conformidades, 

onde estão presentes todos os componentes do veículo e quais deles contêm ou não 

conformidades.  

 Na segunda fase o operário faz, através de um wearable device (smartphone, tablet, 

smart glasses), a leitura do código de barras/QR code presente no veículo e obtém a lista de 

conformidades, a partir da qual é gerada a interface que contém a informação visual (imagens 

e texto) de todos os componentes do veículo relevantes serem verificados. De seguida, o 

operário verifica todos os componentes do veículo presentes na lista de conformidades, 

incluindo aqueles que foram sinalizados como contendo não conformidades pelo sistema de 

deteção automático. O operário tem a possibilidade de confirmar, cancelar ou submeter as não 

conformidades detetadas. Cada não conformidade tem um relatório individual constituído por 

fotografias e/ou texto. Quando a inspeção se der como terminada é gerado um relatório da 

inspeção que é enviado para a base de dados.  

 Neste sistema existem dois atores principais: o módulo de deteção inteligente e o 

módulo do operário.  

3.2.1 Módulo de deteção inteligente 
 

O módulo de deteção inteligente, como já foi referido, é responsável pela deteção 

automática dos vários componentes e a indicação de não conformidades detetadas. Como todas 

as câmaras se encontram no exterior do veículo a deteção de componentes só é possível ser 

feita às que se encontram no lado de fora do veículo, o que significa que vários componentes, 

especialmente aqueles que se encontram no interior do veículo e na caixa do motor, não terão 

qualquer indicação do seu estado, se tem não conformidade ou não. O operário é inteiramente 

responsável pela sua inspeção. Sempre que é feita uma inspeção são recolhidas métricas que 

depois são utilizadas para melhorar a performance do sistema. O segundo ator, o operário, é 

responsável pela inspeção física de cada componente presente na lista de conformidades 
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recolhida através da leitura de um QR code presente no veículo. Cada operário utiliza a lista de 

conformidades com os potenciais erros assinalados pelo sistema de deteção inteligente. As 

indicações feitas pelo sistema não são utilizadas como uma decisão final, sendo do operário a 

responsabilidade da sua validação. 

O módulo de deteção inteligente tem cinco casos de uso, utilizados sempre na mesma 

sequência (Figura 5). 

   

A leitura do código de barras/QR code é feita por uma das várias câmaras e permite o 

acesso à informação do veículo e a sua lista de conformidades (marca, modelo, cor, opções). 

Também através das câmaras são recolhidas várias imagens de todos os lados do veículo, que 

depois são processadas por um algoritmo de machine learning, treinado utilizando os modelos 

3D dos diferentes componentes, que deteta o que cada imagem contém. Por exemplo, no caso 

de existirem jantes numa imagem, o algoritmo indica que elas estão presentes e qual o seu 

modelo. Com base na informação recolhida pelo algoritmo é gerada uma lista de 

conformidades com todos os componentes detetados. Esta lista é comparada com a lista de 

conformidades do veículo, a que contém todos componentes que devem o constituir, com a 

lista gerada pelo sistema e é gerada uma nova semelhante à primeira, mas que também contém 

a indicação de quaisquer não conformidades detetadas pelo sistema. Esta nova lista é depois 

guardada na base de dados para futura utilização. 

 

 

 

Figura 5 – Casos de uso do módulo de deteção inteligente 
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3.2.2 Módulo do operário 
 

 

 O módulo de deteção do operário é constituído por onze casos de uso, como é possível 

ver na figura 6. O operário começa por fazer a leitura de um código de barras/QR code presente 

no veículo, através do qual é obtida a nova lista de conformidades gerada pelo sistema de 

deteção inteligente. Também é utilizado como fornecedor de apoio visual (texto, imagens). 

Com base nesta lista é gerada a interface com os vários componentes que têm de ser 

inspecionados e com a indicação visual de quais aqueles que estão conformes e os que não 

estão. De seguida é iniciada a inspeção do veículo. O operário verifica todos os componentes 

presentes na lista de conformidades, mesmo aqueles que têm a indicação do sistema de deteção 

inteligente que algo está errado num determinado componente. Estas indicações são sempre 

validadas pelo operário. O operário pode assinalar novas não conformidades, remover não 

conformidades assinaladas e escrever o relatório de não conformidade (de uma nova não 

conformidade ou de uma já assinalada), que consiste numa descrição textual do problema do 

Figura 6 – Casos de uso do módulo do operário 
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componente ou de várias fotografias. Quando o operário terminar a inspeção é gerado, de forma 

automática, o relatório de inspeção e submetido na base de dados. 

Ao nível da implementação prática, esta dissertação apenas contempla o 

desenvolvimento do módulo do operário, em particular, para smart glasses Vuzix e tem como 

objetivo o registo de conformidades detetadas substituindo a folha de papel por uma app, em 

que a informação do veículo é apresentada de forma visual. Esta implementação é abordada 

em maior detalhe nos próximos capítulos. O módulo de deteção inteligente foi realizado 

durante projeto acima descrito, mas não neste trabalho. 
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4 Especificação da aplicação 

 Neste capítulo serão abordados os procedimentos e metodologias utilizadas, assim 

como os requisitos, para o desenvolvimento do protótipo experimental. 

4.1 Análise de requisitos 

 Antes do início do desenvolvimento da aplicação foram recolhidos os diferentes 

requisitos, funcionais e não funcionais, com que iria ser construída a aplicação apresentada 

nesta dissertação.  

Os requisitos funcionais são os seguintes: 

1. A aplicação deverá permitir efetuar a autenticação do utilizador; 

2. A aplicação deverá permitir a cada utilizador ter uma configuração, na qual poderá alterar 

vários parâmetros de funcionamento da aplicação. 

3. A aplicação deverá permitir o carregamento do veículo a ser inspecionado; 

4. A aplicação deverá permitir a geração da visualização do veículo carregado e das peças a ser 

inspecionados; 

5. A aplicação deverá permitir o registo de não conformidades; 

6. A aplicação deverá permitir o controlo da interface através do uso de toques no touchpad, 

do dispositivo; 

7. A aplicação deverá permitir o controlo da interface através do uso de comandos de voz; 

8. A aplicação deverá permitir, ao utilizador, tirar fotografias; 

9. A aplicação deverá permitir a criação automática de um relatório de inspeção; 

10. A aplicação deverá apresentar um sumário da inspeção; 

11. A aplicação deverá permitir terminar uma inspeção; 

12. A aplicação deverá permitir ao utilizador efetuar o logout. 

Os requisitos não funcionais são os seguintes: 

1. A aplicação deverá ser executada em smart glasses. 

2. A aplicação deverá ser desenvolvida utilizando o game engine Unity; 

3. A aplicação deverá ser desenvolvida para a plataforma Android; 

4. A aplicação deverá guardar os dados de uma inspeção, numa base de dados. 
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4.2 Desenho da aplicação 

 A aplicação foi desenhada com base nas tarefas que os operários têm de fazer durante 

uma inspeção de controlo de qualidade e o seu feedback relativo aos diversos problemas que 

encontram quando utilizam a folha de papel com a lista de conformidades. Apesar de ser apenas 

um protótipo, o principal objetivo da app é a sua utilização num wearable device e a 

substituição por completo a folha de papel utilizada durante o controlo de qualidade, efetuado 

em todos os veículos produzidos.  Desta forma os operários terão um apoio constante, sem 

terem de recorrer permanentemente à sua memória, algo que é altamente influenciável por 

diversos fatores. As suas mãos, através de comandos por voz, também ficarão livres o que 

facilita o controlo dos diferentes componentes. Assim o número de erros não detetados e o 

intervalo de tempo, necessário para conclusão de uma inspeção, diminuem.  

 
Figura 7 – Funcionamento da aplicação 



   

24 
 

 O funcionamento da aplicação, esquematizado no diagrama da figura 7, inicia-se com 

a autenticação do utilizador. Para isto é utilizado um código alfanumérico presente num QR 

code, com o qual é verificado se quem está a tentar autenticar-se é alguém autorizado. A 

autenticação é efetuada desta forma apenas para simular todos os passos que cada operário teria 

de fazer para efetuar inspeções, uma vez que, caso esta aplicação fosse implementada seria 

utilizado um método de autenticação definido pela PSA Mangualde. Cada utilizador terá uma 

configuração associada, onde pode alterar três parâmetros de funcionamento da aplicação: a 

ativação ou desativação da funcionalidade de tirar fotografias, uma vez que durante o processo 

de inspeção não é obrigatório tirar fotografias às não conformidades detetadas, a ativação ou 

desativação da funcionalidade de gravação de áudio, mais uma vez inteiramente opcional, e a 

definição do valor de confiança dos comandos por voz, que define o limiar de confiança 

necessário que o algoritmo de reconhecimento de voz terá de ter para que uma palavra seja 

aceite. A configuração é obrigatória, por isso quando é feita a autenticação pela primeira vez o 

utilizador tem de definir os parâmetros que lhe permita obter uma melhor performance e 

quando terminar a configuração é guardada na base de dados no perfil associado ao utilizador. 

A configuração pode ser alterada durante o funcionamento da aplicação. Se já tiver uma 

configuração esta fase é omitida e passa de imediato para a próxima, que é a leitura da lista de 

conformidades. 

   

 Através da leitura de um QR code que companha o veículo a aplicação acede à 

informação com a especificação completa do veículo a ser inspecionado, onde se inclui a cor, 

a marca, o modelo e as referências que identificam os componentes opcionais que compõem o 

carro. Após a leitura é utilizada a informação recolhida e entregue a um gerador de veículos 

3D (cognome kSim9) desenvolvido em Unity3D anteriormente por outro membro do projeto. 

O kSim9 contém uma biblioteca de modelos 3D de cada componente (exterior) que pode 

constituir um dos veículos, desenvolvida em Blender (software de modelação 3D), que utiliza 

para gerar um novo modelo 3D com base na informação fornecida.  De seguida, o processo de 

inspeção é iniciado e é apresentado ao utilizador o veículo gerado e os componentes a 

inspecionar de cada um dos seus lados. Nesta fase se for detetada uma não conformidade o 

utilizador pode assinalá-la através da gravação áudio da sua descrição ou através de fotografias.  
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 Quando o utilizador achar que a inspeção deve ser concluída então inicia o processo de 

término da inspeção e é-lhe apresentado um sumário da mesma. O sumário tem duas páginas, 

a primeira indica quantas não conformidades foram assinaladas por cada lado e se o utilizador 

verificou todos os lados do veículo, na aplicação. A segunda mostra todos os componentes que 

devem ser inspecionados, se foram ou não assinaladas não conformidades e quantas fotografias 

foram tiradas. Neste momento o utilizador pode terminar a inspeção ou voltar à fase de 

inspeção. Se decidir terminar a inspeção, com base na informação recolhida é gerado um 

relatório de inspeção. Este contém a informação de quem executou a inspeção, qual veículo foi 

inspecionado e, no caso de existirem, as não conformidades. Por fim a aplicação volta à leitura 

da lista de conformidades. Nesta fase também é possível efetuar o logout. 

 Dois tipos de utilizador podem interagir com a aplicação: o utilizador anónimo e o 

utilizador autenticado. O utilizador anónimo apenas pode efetuar a autenticação, enquanto o 

utilizador autenticado pode efetuar o seguinte: 

 - Alterar a configuração da aplicação; 

 - Gerar um modelo 3D de um veículo real; 

 - Iniciar uma inspeção; 

 - Assinalar não conformidades; 

 - Gravar descrição áudio das não conformidades; 

 - Tirar fotografias; 

 - Remover não conformidades assinaladas; 

 - Ver sumário da inspeção; 

 - Terminar a inspeção. 

 

Não foi utilizado um utilizador do tipo administrador uma vez que a gestão de 

utilizadores e dos diversos veículos pode ser efetuada fora da aplicação, utilizando neste caso 

o SQLiteBrowserDatabasePortable. Para qualquer alteração na base de dados ter efeito no 

dispositivo basta substituir o ficheiro da base de dados antigo pelo ficheiro atualizado.  
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4.3 Base de dados 

 O diagrama de entidade – relacionamento, figura 8, representa como é constituída a 

base de dados e a relação entre as diferentes tabelas. 

Figura 8 - Diagrama entidade-relacionamento 

  

 Como é possível ver, a base de dados é constituída por sete tabelas. Os atributos da base 

de dados não foram incluídos de forma a facilitar a visualização do diagrama. Na tabela 1, é 

indicado o propósito de cada tabela e as suas colunas.  

 

Tabela 1 - Tabelas e conteúdos da base de dados 

Tabela Propósito 

Configuracao - Guarda a configuração do utilizador                                   

Constituída por 5 colunas: 

- ID: identificador da configuração; 

- UtilizadorID: identificador do utilizador à qual a configuração 

pertence; 

- AtivarFotografias: indica se a funcionalidade de tirar fotografias, 
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está ativa ou não; 

- AtivarDescricao: indica se a funcionalidade de gravar uma 

descrição aúdio está ativa ou não; 

- ThresholdDaVoz: indica qual a confiança, calculada pelo 

reconhecimento de voz, que cada palavra tem de ter para ser aceite 

como comando; 

 

Utilizador - Guarda a informação do utilizador  

Constituída por 4 colunas: 

- ID: identificador do utilizador; 

- Codigo: código com o qual é feito a autenticação; 

- Nome: o nome do utilizador; 

- TemConfiguracao: indica se o utilizador tem ou não uma 

configuração guardada. 

Inspecao - Guarda os dados das inspeções 

Constituída por 9 colunas: 

- ID: identificador da inspeção; 

- UtilizadorID: identificador do utilizador que efetuou a inspeção; 

- VeiculoID: identificador do veículo que foi inspecionado; 

- Inicio: data e hora a que a inspeção foi iniciada; 

- Fim: data e hora a que a inspeção foi terminada; 

- FrenteVisualizada: indica se o utilizador verificou a frente do 

veículo (na aplicação); 

- LadoCondutorVisualizado: indica se o utilizador verificou o lado do 

condutor (na aplicação); 

- LadoPassageiroVisualizado: indica se o utilizador verificou o lado 

do passageiro (na aplicação); 

- TraseiraVisualizada: indica s e o utilizador verificou a traseira do 

veículo (na aplicação); 

Veiculo - Guarda a informação dos veículos 

Constituída por 4 colunas: 
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- ID: identificador do veículo; 

- Marca: marca do veículo; 

- Modelo: tipo de modelo do veículo (se é comercial ou familiar); 

- Cor: a cor do veículo; 

- Opcoes: as opções do veículo. 

NaoConformidades - Guarda as não conformidades relativas a um veículo em particular 

Constituída por 5 colunas: 

- ID: identifica a não conformidade; 

- InspecaoID: identifica a inspeção em que foi encontrada a não 

conformidade; 

- NomeObjeto: indica qual é o nome da peça que contém a não 

conformidade; 

- LadoVeiculo: indica qual é o lado a que a peça pertence; 

- GravouDescricao: indica se o utilizador gravou ou não a descrição, 

da não conformidade; 

- TirouFotografias: indica se o utilizador tirou ou não fotografias da 

peça com a não conformidade. 

Fotografias - Guarda as fotografias tiradas a não conformidades 

Constituída por 3 colunas: 

- ID: identifica a fotografia; 

- NaoConformidadeID: identifica qual a não conformidade a que 

foram tiradas as fotografias; 

- Fotografia: o ficheiro da fotografia.  

RelatorioInspecao - Guarda os relatórios de inspeção 

Constituída por 3 colunas: 

- ID: identifica a o relatório de inspeção; 

- InspecaoID: identifica a inspeção à qual pertence o relatório de 

inspeção; 

- RelatorioDaInspecao: o ficheiro da inspeção. 
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Dada a impossibilidade de ligar a aplicação desenvolvida à base de dados da fábrica da 

PSA foi criada uma base de dados para os testes que é apenas utilizada para simular todo o 

processo de funcionamento da aplicação, da forma como seria feito num contexto real. No caso 

da aplicação ser utilizada em contexto real, seria utilizada uma ligação à base de dados 

fornecida pela PSA-Mangualde. 
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5 Implementação 

 A versão final do protótipo foi desenvolvida utilizando a versão 2019.4.12fl do 

Unity3D, e a versão Android 9 do dispositivo Vuzix M400. O protótipo da aplicação, 

desenvolvido para a plataforma Android, pode ser instalado num smartphone ou tablet que 

utilize Android. Contudo, para além da leitura dos diferentes QR codes, não será possível 

interagir com o resto da aplicação, uma vez que os modos de interação foram desenhados tendo 

em mente o dispositivo Vuzix M400. Sendo assim a aplicação apenas funcionará, na sua 

totalidade, num dispositivo Vuzix que seja similar ao dispositivo utilizado, como o Vuzix Blade 

ou Vuzix M4000. A instalação da aplicação é feita através de um APK, gerado em Unity3D, e 

tem um tamanho de cerca de 100Mb. 

 A aplicação desenvolvida constitui um protótipo de demonstração de funcionalidades, 

que permite “inspecionar” 7 componentes pertencentes ao exterior e de cada um dos lados do 

veículo. As peças utilizados para a demonstração são os embelezadores das luzes de nevoeiro 

(um no lado direito e outro no  lado esquerdo do para-choques), pertencente à frente do veículo, 

os retrovisores (um em cada lado), os puxadores (no mínimo dois, um em cada lado nas portas 

laterais dianteiras, e no máximo cinco, dependendo do número de portas laterais traseiras e do 

tipo de porta traseira escolhidas), as jantes (quatro, duas de cada lado), pertencentes ao lado do 

condutor e ao lado do passageiro do veículo, o logótipo da marca, o modelo e o para-choques, 

pertencentes à traseira do veículo, como é possível ver na tabela 2.  

Tabela 2 – Exemplos reais e digitais das diferentes peças 

Nome da Peça Imagem Real Modelo 3D 

Embelezador 
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Retrovisor 

 
 

Puxador 

  

Jantes  

  

 Monograma 

da Marca 

  

 Monograma 

do Modelo 
 

 

Para-choques 
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5.1 Hardware utilizado 

 Para o desenvolvimento da aplicação foram tidos em conta três wearable devices com 

características diferentes, cujo acesso de pelo menos dois seria disponibilizado pela 

Universidade (U.T.A.D). Estes dispositivos são um smartphone ou tablet (com o sistema 

operativo Android, devido à sua disponibilidade), o headset de realidade aumentada Hololens 

(primeira versão, lançada para o mercado em 2016) e os smart glasses Vuzix M400, sendo os 

dois últimos dispositivos disponibilizados pela Universidade. A capacidade de processamento 

dos diferentes dispositivos é semelhante, sendo possível a execução em todos eles de aplicações 

visualmente complexas. A escolha do dispositivo utilizado para o desenvolvimento da 

aplicação foi feita tendo em conta a sua disponibilidade, as suas funcionalidades, 

nomeadamente como seria feita a interação entre o utilizador e o dispositivo, e os problemas 

de cada dispositivo.  

5.1.1 Escolha do dispositivo móvel 

5.1.1.1 Smartphone/Tablet 

 Os primeiros dispositivos estudados foram smartphones e tablets, que utilizam o 

sistema operativo Android, uma vez que são de longe os dispositivos mais comuns e a 

probabilidade dos operários estarem familiarizados com este tipo de dispositivos seria elevada. 

Os smartphones, relativamente aos tablets, têm a vantagem de poderem ser controlados com 

uma mão, algo que no caso dos tablets devido ao seu tamanho envolve a utilização das duas 

mãos.  Contudo smartphones não têm a capacidade de fornecer muita informação sem que esta 

não tenha um tamanho reduzido, o que dificultaria a visualização da mesma. A própria 

utilização do dispositivo requer pelo menos uma das mãos, o que pode afetar o processo de 

inspeção dos componentes e parte da informação é ocultada. Por outro lado, a utilização de um 

tablet não teria as desvantagens da utilização de um smartphone, mas devido ao seu tamanho 

o manuseamento do dispositivo seria mais complicado e implicaria a utilização das duas mãos 

dos operários, (Martaua, et al., 2009). Isto iria limitar o seu trabalho, uma vez que durante a 

inspeção são utilizadas as mãos de uma forma quase constante para a realização de múltiplas 

tarefas.  



   

34 
 

5.1.1.2 Hololens  

 Hololens é um headset produzido pela Microsoft e lançado para o mercado em 2016, 

cujo principal objetivo é a visualização de aplicações de realidade aumentada (figura 9). 

 

Figura 9 - Hololens, 2016 

  

 O headset, como o nome indica, é utilizado na cabeça (figura 10) e é constituído por 

um visor, através do qual é visualizada a realidade aumentada, e vários sensores e câmaras, 

todos na zona frontal dos óculos, mais especificamente acima do visor. A interação do 

utilizador com o dispositivo é feita, principalmente, através de gestos que são detetados pelos 

diferentes sensores e câmaras, mas também podem ser utilizados comandos por voz (Microsoft, 

2016).  

 

Figura 10 - Pessoa a utilizar os Hololens 
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 O dispositivo tem uma grande capacidade de demonstração/visualização de informação, 

contudo existe um grave problema que, potencialmente, iria impedir a sua utilização no 

contexto de uma inspeção de controlo de qualidade. O problema é a limitada visão periférica, 

devido à natureza do headset utilizado, exemplificado na figura 11, em que tudo o que está a 

vermelho representa aquilo que é captado pelas diferentes câmaras, e na figura 12, em que tudo 

o que está a vermelho representa o campo de visão que o utilizador consegue verdadeiramente 

visualizar da imagem capturada pelas câmaras. Este problema, num ambiente em constante 

mudança, em que existem pessoas e máquinas em constante movimento, poderá tornar o 

trabalho dos operários desnecessariamente perigoso. 

  

 Para além deste problema existem outros como a baixa duração da bateria (2 a 3 horas) 

em que não é possível substituir a bateria do dispositivo por outra, o peso (579 gramas) que 

poderá criar desconforto após várias horas de utilização, a resolução do visor que poderá 

provocar maior cansaço ocular, a iluminação incidente no visor poderá limitar a visão do 

utilizador, entre outros (The Verge, 2016; Techradar, 2017; Inexhibit, 2019).  

 

5.1.1.3 Vuzix M400 

 Os Vuzix M400 (figura 13), produzidos pela empresa Vuzix cujo foco é o 

desenvolvimento de smart glasses, utilizam o sistema operativo Android. 

Figura 11 - Imagem captada pelas diferentes câmaras Figura 12 - Campo de visão do utilizador 
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Figura 13 - Vuzix M400 

 Os óculos produzidos pela Vuzix são atualmente utilizados em várias indústrias, como 

a da medicina ou da logística, por exemplo. Os Vuzix M400, em particular, fornecem três tipos 

de interação, por voz, o touchpad (diferentes movimentos, utilizando um, dois ou três dedos) e 

três botões, cada um com funções diferentes. O dispositivo faz uso de duas baterias, uma interna 

e outra externa. A utilização de uma bateria externa é imperativa, uma vez que a bateria interna 

existe apenas para o dispositivo não se desligar de forma imediata assim que a bateria externa 

se esgote. A bateria externa pode ser substituída, se necessário, sendo possível utilizar baterias 

externas que não sejam produzidas pela Vuzix. O dispositivo também tem um ecrã com a 

resolução de 640x360, uma câmara que permite gravar vídeo até 4K e vários sensores que 

permitem fazer head tracking (Vuzix, 2018). 

 O maior problema da utilização do dispositivo está, não só no facto de ser utilizado na 

cabeça (o que pode gerar desconforto), mas também no tamanho do ecrã. O uso deste 

dispositivo irá requerer um período de habituação por parte de qualquer utilizador que não 

esteja familiarizado com este tipo de dispositivos. A visão periférica também será afetada pela 

sua utilização.  

 No final os smart glasses Vuzix M400 foram os escolhidos para o desenvolvimento da 

aplicação, uma vez que têm a capacidade de libertar as mãos dos operários e disponibilizar 

formas de interação naturais e simples como a interação por voz e toques na haste para a 

navegação das aplicações, fornecer informação visual (texto e imagens) e ainda não foram 

muito explorados no contexto em questão. No caso de smartphones/tablets já foram aplicados 
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como ferramenta de apoio aos operários com algum sucesso (Ford, 2016) em contexto real, 

contudo estes dispositivos requerem interações continuas em que os operários têm de utilizar 

uma das mãos para interagir com o dispositivo.  

 

5.2 Software utilizado  

5.2.1 Android Studio vs Unity3D 

 Com base nas recomendações da empresa Vuzix, relativas ao desenvolvimento de 

aplicações para os dispositivos que produz foram tidos em conta dois softwares: Android Studio 

e Unity3D.  

 Android Studio é um IDE baseado em IntelliJ IDEA que permite desenvolver aplicações 

utilizando as linguagens Java ou Kotlin, para o sistema operativo Android. Apesar de ser 

utilizado, principalmente, para o desenvolvimento de aplicações 2D, também é possível criar 

aplicações 3D através da biblioteca OpenGL ES 2.0 (Google, 2020). 

 Unity3D é um game engine baseado na linguagem C# que permite o desenvolvimento 

de aplicações 2D e 3D para diversas plataformas, como Windows, Android, MAC OS, entre 

outras. Atualmente este game engine é utilizado, principalmente, para o desenvolvimento de 

videojogos, mas também é utilizado em várias indústrias como a da construção, arquitetura ou 

a automóvel (Unity, 2018). 

 Para definir qual software utilizar foram criados pequenos projetos em ambos os 

softwares nos quais foram testadas algumas das funcionalidades necessárias, nomeadamente, 

como seria feito o carregamento do veículo, como seria possível iluminar a cena (ambiente 3D, 

neste caso) e a utilização de câmaras (posição, rotação), de forma a mostrar ao utilizador 

diferentes vistas do veículo. Com base nestes projetos decidiu-se que o melhor software para 

as funcionalidades mencionadas seria o game engine Unity3D. O Android Studio não é um 

software que permite de forma simples fazer o carregamento de modelos 3D, sendo necessária 

a utilização de ficheiros do tipo obj. Ficheiros estes que contêm a informação do modelo 3D, 

desde os vértices que o constituem, a localização dos vértices, os materiais de cada vértice, 

entre outros (FileInfo, 2021). A utilização desta abordagem requereria a utilização de um 

ficheiro diferente para cada variação de veículo, ao contrário do gerador kSim9 já existente 
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para o Unity3D que é capaz de criar qualquer combinação de componente para gerar um 

modelo 3D. O manuseamento de câmaras e da luz no Android Studio também é limitada, ao 

contrário do que acontece com o Unity3D, para além de existir uma perda de detalhe do modelo 

3D. A única vantagem do Android Studio seria a utilização de uma biblioteca disponibilizada 

pela Vuzix, com a qual seria possível utilizar, alterar e adicionar novos comandos por voz já 

existentes no dispositivo. 

5.2.2 Speech to text: IBM Watson vs Google vs Microsoft Azure vs 
Amazon 

 
 Conhecido como Speech to text, voice recognition ou computer speech recognition é o 

subcampo interdisciplinar da engenharia informática e da computação linguística que 

desenvolve metodologias e tecnologias que permitem o reconhecimento e tradução de uma 

linguagem em formato áudio para texto, efetuado por computadores. Esta tecnologia é utilizada 

em diferentes áreas como a da saúde, automóvel e militar.  

Através da utilização de inteligência artificial é utilizado um modelo com o qual são extraídas 

características comuns, de forma a “aprender”. Atualmente os modelos com melhor 

desempenho no reconhecimento de voz são baseados em redes neuronais profundas (deep 

learning). O reconhecimento de voz é, tipicamente, feito da seguinte forma: o computador 

“ouve” algum tipo de áudio (por exemplo, uma pessoa diz uma frase). O áudio obtido é 

processado, sendo dividido em pequenas parcelas e convertidos em números (binário). De 

seguida são utilizados três modelos que descrevem um objeto de forma matemática: 

 o modelo acústico, que contém as propriedades acústicas de cada parte que constitui 

uma palavra; 

 o dicionário fonético, que faz a ligação entre palavras e sua respetiva classe de som 

(phones); 

 o modelo de linguagem, utilizado para restringir a procura de palavras correspondentes. 

Por fim a cada parcela de áudio são atribuídas palavras (CMUSphinx, 2016). 

 A impossibilidade de utilizar os comandos por voz do dispositivo, uma vez que o 

desenvolvimento da aplicação foi feito em Unity3D, ditou a necessidade de encontrar uma 

solução externa compatível com C#. Como possíveis soluções foram tidos em conta serviços, 

relativamente conhecidos, desenvolvidos pela Google (Google Cloud Speech-To-Text), 
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Microsoft (Microsoft Azure Speech To Text), Amazon (Amazon Transcribe) e IBM (IBM 

Watson). Todos estes serviços funcionam de forma semelhante, requerendo uma ligação à 

Internet e fornecendo suporte à língua portuguesa. Uma vez feita a ligação a servidores 

disponibilizados através de um microfone, a voz do utilizador é gravada e enviada para o 

servidor (através de HTTPS/REST) de uma forma síncrona ou assíncrona. Quando o servidor 

recebe a informação, este processa-a utilizando o seu algoritmo de processamento e retorna a 

conversão do áudio para texto ao utilizador. Todos os serviços oferecem versões gratuitas, com 

as quais poderiam ser testadas. Neste caso apenas foram feitos testes utilizando o serviço 

fornecido pela IBM, uma vez que todos os serviços têm um modo de funcionamento 

semelhante. Mesmo assim foram observados artigos e vídeos, com os quais foi possível 

discernir se estes serviços em comparação com IBM Watson teriam performance semelhante e 

quais seriam as suas limitações.  

 Em conclusão, todos os serviços têm os mesmos problemas, sendo os mais 

problemáticos a latência entre o serviço detetar que foi dito alguma palavra e fornecer a 

conversão para texto e sons produzidos, por exemplo, máquinas conseguem ser associados a 

palavras. IBM Watson foi o serviço escolhido, uma vez que as diferenças entre os diferentes 

serviços são mínimas e, para além disso, a IBM tem uma parceria com o Unity3D (IGN, 2018), 

sendo disponibilizados vários tutoriais e uma documentação extensa, o que permite uma melhor 

implementação do serviço.   

5.2.3 SQLite 
 
 Para a base de dados foi utilizada a biblioteca SQLite, compatível com Unity3D, com a 

qual são feitas as diferentes operações (inserts, updates, selects) durante o funcionamento da 

aplicação. A criação das diferentes tabelas e das suas respetivas colunas foi feita através do 

SQLite Portable Database Browser, que permite o design de bases de dados de uma forma 

visual. O ficheiro gerado da base de dados foi depois adicionado ao projeto de Unity3D, sendo 

a base de dados local. 
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5.3 Interação utilizador-dispositivo 
 
 No touchpad, o utilizador pode utilizar diferentes movimentos com um ou dois dedos. 

Alguns destes movimentos podem ter diferentes ações dependendo da operação que se está a 

realizar de acordo com a tabela 3: 

Tabela 3 - Movimentos utilizados no touchpad e as suas ações 

 Movimentos 

A
çõ

es
 

 

Hold 
com 
um 

dedo 

Swipe 
para 
cima 
com 
um 

dedo 

Swipe 
para a 
direita 
com 
um 

dedo 

Swipe 
para a 

esquerd
a com 

um 
dedo 

Swipe 
para 

baixo 
com 
um 

dedo 

Swipe 
para a 
direita 
com 
dois 

dedos 

Swipe 
para a 

esquerd
a com 
dois 

dedos 

Toque 
com 
dois 

dedos 

Interagir com 
a seleção 

ativa 
X        

Iniciar 
processo de 
marcação da 

não 
conformidade 

X        

Confirmar 
escolha do 
utilizador 
(questões) 

X        

Abrir menu 
principal 

 X       

Confirmar 
alterações 
efetuadas 

(Configuraçã
o) 

 X       

Alterar 
seleção ativa 

  X X     

Iniciar 
gravação de 

áudio 
  X      

Tirar 
fotografia 

  X      

Terminar 
gravação de 

áudio 
   X     

Retroceder     X    
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Cancelar 
ação 

    X    

Alterar lado 
do veículo 

     X X  

Alterar valor 
de confiança 

     X X  

Ativar/desati
var comandos 

por voz 
       X 

 

 Os restantes movimentos não foram utilizados, ou porque não foram necessários ou 

porque entrariam em conflito com os gestos pré-definidos do Vuzix, como seria o caso do hold 

com dois dedos que por defeito faz com que o dispositivo saia de qualquer aplicação que esteja 

a ser utilizada, e o toque com três dedos que por defeito desliga ou ativa o ecrã. 

 A segunda forma de interação, a utilização de comandos por voz, é meramente opcional. 

Como já foi referido, os comandos por voz são ativados manualmente pelo utilizador através 

do toque com dois dedos. Isto porque devido ao ambiente de uma fábrica de montagem nem 

sempre é possível utilizar os comandos por voz devido ao ruído e, também, devido à natureza 

do reconhecimento de voz que tenta associar qualquer som a uma palavra ou frase, podendo 

interferir com aquilo que o operário estiver a fazer. O utilizador poderá alterar o valor da 

confiança na sua configuração (abordada no subcapítulo 5.2.1.2) para configurar os comandos 

por voz. Este valor é o que define o reconhecimento das palavras-chave (comandos) pelo 

algoritmo.  

Para alterar a seleção ativa da peça os comandos utilizados são “embelezador”, se o 

lado ativo do veículo é a frente, “retrovisor”, “puxador” e “jantes”, se o lado ativo do veículo 

for ou o lado do condutor ou o lado do passageiro, “marca”, “modelo”, “para-choques”, se o 

lado ativo do veículo for a traseira. Os comandos “sim” e “não” permitem responder a algumas 

questões que serão feitas durante o decorrer de uma inspeção. O comando “falha” permite 

iniciar o processo de marcação de uma não conformidade, enquanto o comando “fotografia” 

permite tirar uma nova fotografia durante a marcação de uma não conformidade. Quanto a 

menus, o comando “menu” permite abrir o menu principal e o comando “configuração” permite 

abrir o menu da configuração (quando o menu principal se encontra aberto). O comando 

“terminar” permite iniciar o processo de término da inspeção (quando o menu principal se 

encontra aberto), enquanto o comando “sair” permite cancelar uma ação. O comando 



   

42 
 

“próximo” permite navegar para a próxima página do sumário, e, por fim, o comando “anterior” 

permite navegar para a página anterior do sumário.    

 

5.3.1.1 Leitura de QR codes 

 Tanto a autenticação do utilizador como o carregamento do modelo digital 3D do 

veículo é feita através da leitura de QR codes. O QR code utilizado para efetuar a autenticação 

contém um código (por exemplo, “Ar3c45”) em formato texto alfanumérico, com o qual é 

efetuada uma query à base de dados. Através do resultado da query, ou é efetuada a 

autenticação, uma vez que o código corresponde a um dos utilizadores registados na base de 

dados, ou é pedido um novo código que permita efetuar a autenticação.  

 O QR code utilizado para o carregamento do modelo 3D do veículo contem o ID, a cor, 

a marca, o modelo e as opções que o devem constituir, em formato texto (exemplo, 

1/0/1/2,2,18,1). A cor pode tomar valores de 0 a 7, em que 0 representa branco, 1 representa 

preto, 2 representa azul, 3 representa verde e 4 representa cinzento-claro, 5 representa cinzento-

platina, 6 representa cinzento-acetinado e 7 representa bege. A marca pode assumir os valores 

0 e 1, em que 0 representa a marca Citroen e 1 representa a marca Peugeot. O modelo é indicado 

pelos valores 0 e 1, em que 0 representa os modelos comerciais e 1 representa os modelos 

familiares. Cada opção é composta por um par de valores, em que o primeiro indica qual é o 

componente opcional e o segundo indica qual variante deve ser utilizada, podendo esta ser uma 

mudança de cor ou um estado visibilidade ou ambas, consoante o tipo de peça em questão. O 

exemplo indicado acima demonstra duas opções (“2,2” e “18,1”), que correspondem à cor do 

embelezador de nevoeiro e ao tipo de jante visível, respetivamente. Os componentes que podem 

ser afetados pela indicação das opções são: 

 Grelha do para-choques dianteiro; 

 Cobertura de faróis de nevoeiro; 

 Embelezador de faróis de nevoeiro; 

 Barras de para-choques; 

 Para-choques traseiro e barras laterais; 

 Luzes de matrícula; 

 Limpa vidros traseiros; 
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 Porta traseira; 

 Luz de indicação de travagem; 

 Pilares das portas dianteiras; 

 Espelhos retrovisores; 

 Porta laterais traseiras (lado do condutor e lado do passageiro, separadamente); 

 Vidros das portas traseiras; 

 Rails; 

 Barras do tejadilho; 

 Jantes. 

 Depois do processamento do QR code os dados extraídos são enviados para o kSim9 

para gerar o modelo 3D do veículo. Ao contrário do que acontece com a autenticação, a 

informação necessária para a geração do veículo não se encontra na base de dados, apesar de 

ser possível uma abordagem semelhante. Assim, por uma questão de simplicidade, é possível 

gerar qualquer modelo 3D sem ser necessário adicionar a informação do veículo na base de 

dados. 

 Para melhor exemplificar o que é possível fazer entre com os QR codes são 

apresentados, nas figuras 14 e 15, dois QR codes distintos. 

 

Figura 14 - QR code do veículo 1 Figura 15 - QR code do veículo 2 
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O QR code da figura 14, com o conteúdo 2/0/0/12,2,16,1,18,3 gera um veículo azul (2) 

da marca Citroen (0), comercial (0), com uma porta deslizante (12,2)  do lado direito (lado do 

passageiro), duas portas traseiras e jantes “estrela” (18,3), figuras 16, 18, 20 e 22. O QR code 

da figura 15, com o conteúdo 0/1/1/2,2,7,2,10,1,11,3,12,3,13,1,14,1,15,1,16,0,18,5 gera um 

veículo branco (0) da marca Peugeot (1), familiar (1), com embelezadores brancos (2,2), duas 

portas deslizantes de cada lado (11,3, lado do condutor, e 12,3, lado do passageiro), uma porta 

traseira (7,2), janelas em ambos os lados (14,1, lado do condutor, e 15,1, lado do passageiro), 

os retrovisores e puxadores da cor da carroçaria (10,1 e 13,1) e jantes “flor preta” (18,5), figuras 

17, 19, 21 e 23. 

Figura 16 - Veículo 1, frente Figura 17 - Veículo 2, frente 

Figura 18- Veículo 1, lado do condutor 
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Figura 19 - Veículo 2, lado do condutor 

Figura 20- Veículo 1, lado do passageiro 

Figura 21 - Veículo 2, lado do passageiro 

Figura 22 - Veículo 1, traseira Figura 23 - Veículo 2, traseira 
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 A leitura dos QR codes é feita utilizando a biblioteca ZXing, disponível para Unity3D. 

A biblioteca está desenvolvida em Java, mas é capaz de ser utilizada em diferentes linguagens 

e permite de uma forma simples fazer a leitura de códigos de barras e/ou QR codes. Esta 

biblioteca é chamada após a ativação da câmara do dispositivo, onde são processados todos os 

frames até ser detetado um código. Quando detetado a informação que contém é processada e 

é iniciada a próxima fase da aplicação.  

5.3.1.2 Configuração do utilizador 

 Cada utilizador cria uma configuração (figura 24) que, depois de criada e guardada na 

base de dados, sempre que ocorre a autenticação a configuração é carregada e aplicada. A 

criação da configuração é feita logo após a autenticação do utilizador, caso não exista uma 

configuração guardada na base de dados. O utilizador tem a opção de alterar a configuração, 

se assim o desejar, acedendo ao menu e escolhendo o item “Configuração”. A configuração 

consiste em 3 elementos distintos:  

 a ativação da opção de tirar fotografias durante a marcação de uma não conformidade, 

uma vez que é algo meramente opcional; 

 a ativação da opção de gravação de uma descrição áudio, algo também opcional; 

 e o valor de confiança (aplicada aos comandos por voz) que o utilizador achar 

adequado. 

 

Figura 24 - Menu "Configuração" 
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O valor de confiança tem valores entre 0 (mínimo, qualquer palavra-chave é facilmente 

detetada) e 1 (máximo, para uma palavra-chave ser detetada a confiança do algoritmo naquilo 

que ouviu tem de ser 100%), a cada incrementação é adicionado o valor de 0.05 e a cada 

decrementação é subtraído o valor 0.05. O valor pré-definido é 0.5. Apesar das duas primeiras 

opções serem opcionais existe a necessidade, para além da indicação da não conformidade, de 

indicar qual é o problema da peça por isso pelo menos uma das opções deve estar ativada. 

Segundo os operários tirar fotografias seria algo mais fácil de utilizar, devido ao ambiente da 

fábrica. 

5.3.1.3 Visualização do modelo 3D do veículo 

 A interface principal da aplicação, na qual será mostrada a maior parte da informação 

sobre a inspeção, foi desenvolvida tendo em conta as limitações tanto do software utilizado 

como do ecrã do dispositivo. No desenho da interface também foi tido em consideração o 

feedback recebido de vários operários da empresa PSA-Mangualde, que participaram em testes 

de avaliação de várias interfaces desenvolvidas. A interface é constituída por 6 elementos 

diferentes, como é possível observar na figura 25 imediatamente abaixo. 

Figura 25 - Interface da traseira do veículo 

 1. O modelo 3D do veículo gerado com base no conteúdo do QR code. Apenas utilizado

  como uma referência visual, com a qual será possível observar qual o lado que está a 

 ser observado e quais componentes têm não conformidades (assinalados a vermelho).

 2. Indicador de ativação dos comandos por voz. Se se encontrar a vermelho 
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 significa que estão desativados e se se encontrar a verde significa que estão 

 ativados; 

 3. Indica qual a peça que está selecionada e pode ter duas cores. Amarelo indica  que 

 a peça está selecionada e branco indica que  não está. Para interagir com  uma peça, 

 por exemplo assinalar uma não conformidade, é necessário que essa peça seja 

 primeiro selecionada e só depois é que é utilizada uma das formas de interação para 

 o fazer; 

 4. O modelo 3D da peça; 

 5. Indica o nome da peça; 

 6.  Indica se a peça tem ou não uma não conformidade assinalada e pode ter duas cores. 

Vermelho se existe não conformidade e verde se não existe. Aquando da  criação do 

modelo 3D, assume-se que todas as peças que terão de ser  inspecionadas se encontram 

sem qualquer não conformidade; 

 

 Os restantes lados são apresentados da seguinte forma, pelas figuras 26, 27 e 28: 

 

Figura 26 - Interface da frente do veículo 
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5.3.1.4 Assinalar não conformidades 

 Durante a inspeção o utilizador tem a possibilidade de assinalar não conformidades em 

qualquer das peças apresentadas. Para isso o utilizador seleciona a peça que contém uma ou 

mais não conformidades detetadas e, utilizando uma das formas de interação com o dispositivo 

fazendo hold com um dedo, no caso de utilizar o touchpad, ou dizendo “falha”, depois de 

ativados os comandos por voz), inicia o processo de marcação da não conformidade. A 

marcação de conformidades resume-se à gravação de áudio e, de forma opcional tendo em 

conta a configuração do utilizador, a tirar fotografias da não conformidade assinalada. Quando 

Figura 27 - Interface do lado do condutor do veículo 

Figura 28 - Interface do lado do passageiro do veículo 
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terminada a marcação a interface sofre duas alterações, conforme se ilustra na figura 29. A 

primeira, o contorno do retângulo associado à indicação de não conformidade passa a ter a cor 

vermelha. Na segunda, o componente correspondente no modelo 3D do carro também passa a 

ter a cor vermelha. 

 

 Quando existem vários componentes iguais, como no caso das jantes em que existem 

duas por cada lado do veículo, antes de iniciar o processo de marcação da não conformidade 

é perguntado primeiro qual das múltiplas componentes se pretende assinalar (no caso da 

figura 30, a dianteira ou a traseira).  

Figura 29 - Interface do lado do condutor com não conformidades assinaladas 

Figura 30 – Marcação de não conformidades em peças localizadas em diferentes posições do 
veículo 
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 O indicador de não conformidades para peças com múltiplos componentes é dividido 

em dois, aquele que se encontra à esquerda indica a não conformidade do componente dianteiro 

e o que se encontra à direita indica a não conformidade do componente traseiro (figura 31). 

  

 Depois de assinalada uma não conformidade, também é possível removê-la, sendo 

apagados todos os dados pertencentes à mesma. Para isso, o utilizador tem de utilizar as 

mesmas interações disponibilizadas para assinalar a não conformidade. Desta forma, são 

revertidas as alterações feitas à interface, com a cor do retângulo e o material do modelo 3D do 

componente voltando ao estado original. 

 O primeiro passo para assinalar uma não conformidade é a gravação de uma descrição 

áudio relativa à não conformidade, se o utilizador tiver a funcionalidade ativa. Ao operário são 

apresentadas instruções de como iniciar e terminar a gravação. Após o início da gravação o 

utilizador termina a gravação, ou após 20 segundos ela termina automaticamente. Depois de 

terminada a gravação é reproduzida. Por fim o utilizador tem a possibilidade de gravar uma 

nova descrição ou passar à fase seguinte. A gravação da descrição é depois convertida para o 

formato mp3.  

 Depois de ser gravada a descrição da não conformidade é perguntado ao utilizador se 

pretende ou não tirar fotografias da não conformidade. Esta ação também está dependente da 

configuração do utilizador. Caso decida tirar fotografias é apresentado ao utilizador uma nova 

interface, na qual aparece o feed da câmara e a última fotografia tirada. O utilizador pode tirar 

o número de fotografias que achar necessárias. 

Figura 31- Indicador de não conformidades, quando existem componentes iguais no mesmo lado 
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5.3.1.5 Sumário da inspeção 

 Quando o utilizador decide terminar a inspeção, selecionando no menu “Terminar 

Inspeção”, é-lhe apresentado o sumário da inspeção. O sumário é constituído por uma tabela 

(figura 32) que indica o número de peças com não conformidades por cada lado do modelo 3D 

e a indicação se todos os lados foram observados pelo utilizador. A outra secção do sumário 

apresenta todas as peças, quais contêm não conformidades e quantas fotografias foram tiradas 

(figura 33). 

 Nesta fase, o utilizador pode voltar à inspeção ou terminar a inspeção do veículo. Se 

decidir terminar a inspeção os dados são guardados na base de dados e a interface de leitura de 

QR code volta a ser apresentada para se carregar o modelo 3D do próximo veículo a 

inspecionar. 

5.3.1.6 Relatório da inspeção 

 Depois de terminada a inspeção é gerado de forma automática o relatório da inspeção. 

O relatório tem o formato XML e é constituído pelos dados do utilizador (ID, nome) que 

efetuou a inspeção, os dados do veículo inspecionado (ID, marca, modelo, cor e as suas 

opções), o tempo de início e de fim da inspeção e as peças nas quais foram detetadas não 

conformidades.  

 

  

Figura 32 - Primeira página do sumário Figura 33 - Segunda página do sumário 
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6 Demonstração da aplicação em ambiente real 

 Neste capítulo será feita uma demonstração do processo de inspeção num cenário 

semelhante ao final da linha de montagem, utilizando um veículo real. 

6.1  Veículo inspecionado 

 O veículo utilizado para a “inspeção” foi um furgão Peugeot Partner (figuras 34, 35 e 

36) de cor branca, com faróis de nevoeiro dianteiros, retrovisores e puxadores traseiros, uma 

porta deslizante do lado do passageiro, nenhuma porta traseira do lado do condutor e duas 

portas traseiras. 

 

 

Figura 34 - Peugeot Partner, frente 

Figura 35 - Peugeot Partner, lado do passageiro 



   

55 
 

 

6.2 Processo de inspeção 
 
 Antes de ser iniciada a inspeção foi criado um QR code com o conteúdo 

0/1/0/10,1,12,2,16,0, através do qual é gerado o modelo 3D (figuras 37, 38, 39 e 40). De forma 

a simular a existência de uma não conformidade o modelo digital do veículo foi construído 

com retrovisores de cor branca, enquanto o veículo real tem os retrovisores pretos. Ou seja, 

num contexto de fábrica, o veículo produzido tem uma não conformidade nos retrovisores.  

 

 

Figura 36 - Peugeot Partner, traseira 

Figura 37 - Modelo gerado, frente 
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Figura 38 - Modelo gerado, lado do condutor 

Figura 39 - Modelo gerado, lado do passageiro 

 

Figura 40 - Modelo gerado, traseira 
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 O processo de inspeção é inicializado com a autenticação do utilizador (figura 41) e 

após ter realizado o seu login com sucesso o QR code que descreve o veículo é lido (figura 42) 

para gerar o modelo 3D.  

 

  

 Agora o operário, com o apoio da aplicação, circula à volta do veículo e compara, por 

cada lado, as peças apresentadas no dispositivo com as do veículo real (figura 43, 44 e 45), de 

forma a compreender se alguma delas tem não conformidades. 

Figura 41 – Autenticação do utilizador 

Figura 42 - Construção do modelo 3D do veículo. 
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Figura 43 - "Operário" a inspecionar a frente do veículo 

Figura 44 - "Operário" a inspecionar jantes 

Figura 45 - "Operário" a inspecionar monograma 
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 Quando uma é encontrada o operário inicia o processo de registo da não conformidade. 

Para exemplificar todas as funcionalidades, a figura 46 apresenta a janela de instruções da 

gravação áudio da descrição da não conformidade, enquanto a figura 47 demonstra o registo 

fotográfico. Neste caso, a não conformidade encontra-se em ambos os retrovisores, que em vez 

de serem brancos são pretos. Quando é terminado o processo de registo da não conformidade 

a peça muda para a cor vermelha no modelo 3D e no botão correspondentes (figura 48), 

indicando que tem algo de errado.  

 

 

Figura 46 - Instruções para gravar a gravação áudio 

Figura 47 - Registo fotográfico da não conformidade. 



   

60 
 

 

 Após inspecionadas todas as peças o operário inicia o processo de término da inspeção 

em curso, no qual seleciona do menu principal a opção “Terminar Inspeção” (figura 49) e lhe 

apresenta o sumário da inspeção (figura 50 e 51). O fim da inspeção é confirmado, pelo que a 

aplicação submete os dados e abre a janela de leitura de um novo QR code para iniciar uma 

nova inspeção.  

 

 

Figura 48 - Interface do lado do condutor, após conclusão do registo da não conformidade 

Figura 49 - Menu principal 
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Figura 50 - Primeira página do sumário 

Figura 51 - Segunda página do sumário 
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7 Conclusões e Trabalho Futuro 

 A aplicação desenvolvida que surgiu como resultado desta dissertação teve como 

intuito compreender se o dispositivo para o qual foi desenvolvido seria capaz de substituir a 

informação da lista de conformidades em papel por um formato visual digital. Deste modo o 

operário passa a ter um apoio constante, sem ter de recorrer permanentemente à memória, e 

assim contribuir para a redução da não deteção das não conformidades devido a fadiga mental 

ou falhas de atenção. 

 A informação que consta na lista de conformidades é obtida através da utilização de um 

QR code, com a qual é gerado um modelo 3D do veículo a ser inspecionado. Através do modelo 

3D são apresentados os diferentes componentes que devem ser inspecionados nesse posto de 

controlo. O utilizador pode assinalar as não conformidades detetadas utilizando a própria 

aplicação, algo que atualmente na fábrica PSA Mangualde requer o deslocamento a um 

terminal físico. E, no final de cada inspeção, é gerado um relatório da mesma. Contudo como 

não foi possível efetuar testes com os operários da fábrica num ambiente real devido às 

dificuldades causadas pela pandemia COVID-19, não foi possível recolher dados da utilização 

do dispositivo pelos operários para avaliar a utilidade deste dispositivo, ou as melhorias a serem 

realizadas. No entanto, a sua utilização requer várias horas de treino, principalmente a nível da 

interação, para que exista um domínio total do dispositivo. 

 O trabalho futuro passa por efetuar testes com os operários no ambiente da fábrica, com 

os quais seria possível confirmar se a utilização do dispositivo é viável e ajuda na tarefa de 

inspeção. Também seria possível compreender quais os diferentes aspetos da aplicação que 

podem melhorados, alterados ou que funcionalidades poderiam ser adicionadas. No caso da 

utilização da aplicação e dispositivo na fábrica, é necessário planear e integrar a base de dados 

utilizada pela fábrica e feitas alterações à forma como é feita obtenção da informação de cada 

veículo. 
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