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“CÂMERA INTELIGENTE MULTIPROCESSADA DE ANÁLISE 
COMPORTAMENTAL GEORREFERENCIADA”

[001] O presente pedido de privilégio de invenção é voltado ao setor de 

segurança e apresenta uma nova categoria de dispositivo eletrônico de 

monitoramento por imagem e áudio, dotado de inteligência artificial, audição, 

visão computacional, conectividade e georreferenciação, tecnologias que, 

combinadas, lhe dão a capacidade de registrar, localizar, segmentar, qualificar e 

identificar os elementos presentes em um conjunto de sinais (imagem ou áudio), 

interpretando o comportamento dos mesmos.

[002] Os dispositivos para fins de monitoramento sofreram grande 

evolução ao longo dos anos, fruto da também evolução e desenvolvimento de 

tecnologias-meio, sobretudo nas áreas de telecomunicações, conectividade e 

captação de som e imagem (câmeras). O produto dos avanços dessas áreas 

resultou em dispositivos cada vez menores, mais eficientes, autônomos e baratos, 

popularizando e elevando as câmeras ao posto de principal meio de 

monitoramento remoto.

[003] Paralelamente ao fenômeno de popularização das câmeras de 

monitoramento, surgiram as câmeras com tecnologias embarcadas. Câmeras 

que, diferentemente de suas precursoras, não apenas desempenhavam papel de 

captação e transmissão de informações, mas também o de processamento 

instantâneo das informações, uma alternativa ao pós-processamento das imagens 

em algum servidor central.

[004] Na prática, a utilização de tecnologia embarcada no processamento 

de imagens apenas alterou a ordem do processo, que antes era:

1) captura; 2) transmissão; 3) processamento; transformando-a em: 1) captura;

2) processamento; e, 3) transmissão.

[005] O processamento embarcado, cujo desenvolvimento é muito mais 

complexo do que os pós processamento, se tornou uma alternativa ao trinômio: 

Qualidade da imagem X Volume de dados de Transmissão X Capacidade de
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Processamento.

[006] Sendo as informações contidas na imagem o objeto fim de tais 

dispositivos de captura, ou seja, o produto central que justifica sua existência, 

pode-se considerar a qualidade da imagem a ser processada como a variável que 

deva, preferencialmente, tender ao máximo possível. O problema está na 

elevação da qualidade da imagem, requerendo a elevação das demais variáveis, 

a saber: 1) Volume de Dados de Transmissão; e, 2) Capacidade de 

Processamento.

[007] Ocorre que ambas as áreas, processamento (2) e transmissão (1) 

sofreram muitas evoluções tecnológicas nos últimos anos. Contudo, esta última, 

por se tratar de um serviço e não um produto, além de solicitar grandes 

investimentos em infraestrutura, não possui uniformidade, fazendo com que sua 

qualidade dependa de fatores externos tais como sua região geográfica de 

aplicação. Já a capacidade de processamento sofreu avanços que a tornaram 

poderosa e portátil o bastante para obter grande desempenho em espaços e 

consumos diminutos, motivo pelo qual justifica-se o desenvolvimento de 

tecnologia embarcada para processamento e reconhecimento de sinais (sons e 

imagens).

[008] Uma vez processados os frames das imagens e trechos de áudio, 

no instante de sua captura, ou seja, obtidas as informações necessárias sobre as 

imagens em tempo real, pode-se realizar o processamento em imagens de 

altíssima qualidade, descartando, após o processamento, a qualidade 

desnecessária para a mera transmissão e armazenamento, reduzindo assim (mas 

não excluindo) a dependência de fatores externos, como infraestrutura de 

transmissão e armazenamento, bem como custos de manutenção das mesmas. 

[009] Além da dependência da conectividade, outro fator de dependência 

externa relevante é a energética. Os produtos de monitoramento existentes no 

mercado dependem de infraestrutura da rede elétrica para seu funcionamento. 

Exceção nem mesmo para os dispositivos móveis utilizados para tal fim, que
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dispõem de baterias com contingência energética, pois mesmo eles dependem de 

recarregamento frequente das baterias através de redes elétricas convencionais. 

[010] Há de se notar que, apesar dos avanços tecnológicos, os 

dispositivos de monitoramento atuais ainda apresentam uma grande dependência 

de infraestruturas energéticas e de telecomunicações, além de possuírem 

processamento local muito limitado, e pouca ou nenhuma inteligência artificial. 

[011] Considerando os problemas decorrentes do estado da técnica, 

iniciou-se o estudo e desenvolvimento de um conceito inovador aplicado em 

monitoramento e segurança de locais, sejam públicos ou privados, dispondo de 

um conjunto de componentes selecionados, sincronizados e programados 

excepcionalmente para garantir a segurança de pessoas, veículos, imóveis, etc., 

de maneira viável, versátil e econômica, agregando ainda a possibilidade de 

georreferenciamento do dispositivo.

[012] A descrição que se segue busca destacar a proposta em nível de 

seu princípio, tendo como referência a seguinte figura ilustrativa abaixo listada: 

[013] As figuras 1 e 2 apresentam o aparelho e sua estrutura interna de 

componentes.

[014] A câmera inteligente multiprocessada de análise comportamental 

georreferenciada (1), objeto do presente pedido de patente de invenção, 

disponibiliza uma qualidade de vídeo em Full HD com lentes intercambiáveis 

voltadas a diferentes ângulos de visão e capacidade de captar imagens em 

ângulo de 360° para aplicação de recursos de visão computacional, com o 

objetivo de monitoramento de vias e rastreamento de objetos e pessoas, possui 

um software embarcado totalmente autônomo e capta o som por microfone (2) o 

qual realiza o monitoramento de áudio para identificação de possíveis explosões, 

colisões de veículos automotores e identificação de padrões de ruídos.

[015] Na parte externa a câmera inteligente é detentora de dimensões 

cúbicas de 150mm x 150mm x 150mm e é formada por uma caixa polimérica (3) 

com ou sem cor ou em polímero opaco ou vítrea translúcida, fabricada em uma
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única peça que corresponde a cinco das seis faces do dispositivo, e tampa com 

abertura (4) para a lente da câmera panorâmica que corresponde à face inferior 

do equipamento. Essas duas partes serão unidas por parafusos, os quais ficam 

alojados adequadamente, ou por sistema de ultrassom para eliminar qualquer 

chance de permeabilidade do sistema.

[016] Quatro das seis faces do cubo que formam o dispositivo podem ser 

formadas por células ou módulos fotovoltaicos (5) responsáveis por converter 

energia solar em energia elétrica para suprir plenamente ou parcialmente a 

demanda de energia consumida pelo sistema. Ditas células são integradas a um 

carregador (6) cuja função é abastecer as baterias de lítio (7) com autonomia 

mínima de 12 horas (período equivalente a ausência diária de captação de raios 

solares) e gerenciar a fonte interna de alimentação AC/DC (8) e os módulos 

fotovoltaicos (5) do sistema de forma autônoma por meio de um sistema 

inteligente de alternância da demanda energética. A fonte de alimentação AC/DC 

é empregada principalmente no caso de haver ausência ou pouca incidência 

direta de luz solar na instalação, suprindo essa falta, enquanto a sobrecarga e 

descarregamento excessivo das baterias é impedido por um sistema controlador 

de carga (9).

[017] O dispositivo conta também com processadores de imagens (10 e 

11) paralelos, conforme a configuração, os quais são capazes de realizar todo o 

processamento interno, encaminhando para uma central de monitoramento (não 

mostrada) apenas as imagens mais relevantes, utilizando, desta forma, menores 

taxas de transferência de dados por rede.

[018] O conjunto de componentes de geo-posicionamento e orientação 

formado por módulo GPS (12.1), módulo e antena WIFI (12.2) e módulo 3G/4G 

(12.3), anemômetro e bússola (não mostrados) tem a função de identificar o 

posicionamento exato do dispositivo usando tal informação como referencial para 

calcular as coordenadas geográficas de objetos captados pelas lentes da câmera 

e segmentados pelo sistema de visão computacional. De forma simultânea esses
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componentes se auto configuram, enviando as informações de autoconfiguração 

e dados providos pelo sistema GPS para a central de controle.

[019] A identificação de inclinação do aparelho e captação de tremores 

de terra é realizada por um inclinômetro e acelerômetro (12.4) agregados, sendo 

as informações encaminhadas para a central de controle. Tal tecnologia 

associada às informações providas pelo GPS e pelo processamento de imagens 

são capazes de gerar a referência geográfica aproximada de cada objeto da 

imagem, assim como o sentido de movimento do objeto, sua direção e o mapa de 

seu deslocamento.

[020] Em se tratando de conexão com a internet, a comunicação pode ser 

cumprida empregando o mesmo conjunto de componentes de geo- 

posicionamento e orientação formado pelo módulo GPS (12.1), módulo e antena 

WIFI (12.2) e módulo 3G/4G (12.3) e conexão para troca de dados entre rede de 

devices via rede WI-FI (12.2), antena e módulo ZegBee (13) ou antena de rádio 

frequência (14) para efetuar a comunicação.

[021] A câmera, além da função primordial, pode ser utilizada na 

identificação e controle de vagas de estacionamento particulares e públicas, com 

comunicação via web, e integração com dispositivos móveis e talonários de uso 

de agentes de trânsito, disponibilizando uma solução embarcada de 

monitoramento de fluxo e fila de veículos através de visão computacional para 

atuar dinamicamente sobre temporização semafórica local, através de 

informações enviadas para a central de controle, podendo os vídeos ser 

armazenados como solução de registro, recurso este disparado por eventos 

previamente definidos.

[022] Mediante à inovação desenvolvida a qual preenche tais requisitos 

de princípios e características singulares em relação aos métodos existentes no 

estado da técnica, o presente pedido de privilégio de invenção certamente reúne 

as condições necessárias para alcançar a concessão pleiteada.
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REIVINDICAÇÕES

1- “CÂMERA INTELIGENTE MULTIPROCESSADA DE ANÁLISE 
COMPORTAMENTAL GEORREFERENCIADA”, CARACTERIZADO a referida 

câmera (1) disponibilizar qualidade de vídeo em Full HD com lentes 

intercambiáveis voltadas a diferentes ângulos de visão e capacidade de captar 

imagens em ângulo de 360° para aplicação de recursos de visão computacional, 

possuindo um software embarcado totalmente autônomo e captação do som por 

microfone (2) o qual realiza o monitoramento de áudio;

2- “CÂMERA INTELIGENTE MULTIPROCESSADA DE ANÁLISE 
COMPORTAMENTAL GEORREFERENCIADA”, de acordo com a reivindicação

1, CARACTERIZADO por a parte externa da câmera inteligente ser formada por 

uma caixa polimérica (3) com ou sem cor ou em polímero opaco ou vítrea 

translúcida, fabricada em uma única peça que corresponde a cinco das seis faces 

do dispositivo, e tampa com abertura (4) para a lente da câmera panorâmica que 

corresponde à face inferior do equipamento, sendo essas duas partes unidas por 

parafusos ou por sistema de ultrassom;

3- “CÂMERA INTELIGENTE MULTIPROCESSADA DE ANÁLISE 
COMPORTAMENTAL GEORREFERENCIADA”, conforme as reivindicações 1 e

2, CARACTERIZADO por as faces do cubo que formam o dispositivo serem 

formadas por células ou módulos fotovoltaicos (5) os quais são integrados a um 

carregador (6) responsável por abastecer as baterias de lítio (7) com autonomia 

mínima de 12 horas e gerenciar a fonte interna de alimentação AC/DC (8) e os 

módulos fotovoltaicos (5) do sistema de forma autônoma por meio de um sistema 

inteligente de alternância da demanda energética, sendo a sobrecarga e 

descarregamento excessivo das baterias (7) impedido por um sistema controlador 

de carga (9);

4- “CÂMERA INTELIGENTE MULTIPROCESSADA DE ANÁLISE 
COMPORTAMENTAL GEORREFERENCIADA”, em conformidade com as 

reivindicações de 1 a 3, CARACTERIZADO por o dispositivo ser provido de
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processadores de imagens (10 e 11) paralelos os quais realizam todo o 

processamento interno e encaminham para uma central de monitoramento 

apenas as imagens mais relevantes com menores taxas de transferência de 

dados por rede;

5- “CÂMERA INTELIGENTE MULTIPROCESSADA DE ANÁLISE 
COMPORTAMENTAL GEORREFERENCIADA”, de acordo com as 

reivindicações de 1 a 4, CARACTERIZADO por a identificação do posicionamento 

exato do dispositivo e o cálculo de coordenadas geográficas de objetos captados 

pelas lentes da câmera e segmentados pelo sistema de visão computacional 

ocorrer por meio do conjunto de componentes de geo-posicionamento e 

orientação formado por módulo GPS (12.1), módulo e antena WIFI (12.2) e 

módulo 3G/4G (12.3), anemômetro e bússola, ocorrendo de forma simultânea a 

auto configuração desses componentes os quais enviam as informações de 

autoconfiguração e dados providos pelo sistema GPS para a central de controle;

6- “CÂMERA INTELIGENTE MULTIPROCESSADA DE ANÁLISE 
COMPORTAMENTAL GEORREFERENCIADA”, conforme as reivindicações de 1 

a 5, CARACTERIZADO por a identificação de inclinação do aparelho e captação 

de tremores de terra ser realizada por um inclinômetro e acelerômetro (12.4) 

agregados, sendo as informações encaminhadas para a central de controle;

7- “CÂMERA INTELIGENTE MULTIPROCESSADA DE ANÁLISE 
COMPORTAMENTAL GEORREFERENCIADA”, em conformidade com as 

reivindicações de 1 a 6, CARACTERIZADO por a conexão com a internet ou 

comunicação ser cumprida com o conjunto de componentes de geo- 

posicionamento e orientação formado pelo módulo GPS (12.1), módulo e antena 

WIFI (12.2) e módulo 3G/4G (12.3) e conexão para troca de dados entre rede de 

devices via rede WI-FI (12.2), antena e módulo ZegBee (13) ou antena de rádio 

frequência (14);

8- “CÂMERA INTELIGENTE MULTIPROCESSADA DE ANÁLISE 
COMPORTAMENTAL GEORREFERENCIADA”, de acordo com as
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reivindicações de 1 a 7, CARACTERIZADO por a câmera (1) ser utilizada na 

identificação e controle de vagas de estacionamento particulares e públicas, com 

comunicação via web, e integração com dispositivos móveis e talonários de uso 

de agentes de trânsito, monitorando o fluxo e fila de veículos através de visão 

computacional na temporização semafórica local, através de informações 

enviadas para a central de controle, sendo os vídeos armazenados.
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Figura 2
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RESUMO

CÂMERA INTELIGENTE MULTIPROCESSADA DE ANÁLISE 
COMPORTAMENTAL GEORREFERENCIADA

O presente pedido de privilégio de invenção é voltado ao setor de segurança e 

apresenta uma nova categoria de dispositivo eletrônico de monitoramento por 

imagem e áudio, dotado de inteligência artificial, audição, visão computacional, 

conectividade e georreferenciação, tecnologias que, combinadas, lhe dão a 

capacidade de registrar, localizar, segmentar, qualificar e identificar os elementos 

presentes em um conjunto de sinais (imagem ou áudio), interpretando o 

comportamento dos mesmos.
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