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RESUMO 

 

Em tempos de mudanças rápidas, com o desenvolvimento contínuo de novas 
tecnologias, em especial nas áreas da informação e da inteligência artificial, existe 
uma crescente exigência por maior rapidez de resposta e qualidade dos serviços 
prestados, e as empresas precisam se adequar a esta nova realidade para manterem-
se competitivas. O gerenciamento de almoxarifados e, mais particularmente, os 
registros de fluxo de entrada e saída de materiais no estoque têm importância 
fundamental na saúde operacional das companhias. Não raramente, as empresas 
tendem a focar no seu negócio principal, eventualmente negligenciando em algum 
nível suas áreas de apoio, o que pode resultar em processos mal ajustados e sujeitos 
a falhas. Neste contexto, surgem oportunidades de melhorias, principalmente a partir 
da inserção de novas tecnologias para suporte às tarefas realizadas de forma parcial 
ou completamente manual. Este trabalho de dissertação apresenta o desenvolvimento 
de uma solução de engenharia baseada na aplicação da tecnologia de visão 
computacional integrada ao sistema de planejamento de recursos empresariais 
utilizado na gestão do almoxarifado central da Companhia Paranaense de Energia - 
Copel, em Curitiba. A metodologia proposta consiste em um sistema de portais 
instrumentados para uso nas etapas de verificação e registro de entrada e saída de 
materiais no estoque do almoxarifado. A metodologia adotada no estudo é baseada 
na análise do fluxo logístico do almoxarifado, com olhos voltados à identificação de 
lacunas de desempenho na inspeção de materiais, e na proposta de inserção de 
novas tecnologias como suporte à operação, visando a redução nos índices de erros 
de registros e ganhos de agilidade nas rotinas da unidade. Partindo-se do 
reconhecimento do local e suas características, e do entendimento das questões 
operacionais, foram delimitados os quesitos e restrições aplicados na concepção do 
produto. Então, o produto foi desenvolvido em ambiente virtual, desde estágios 
conceituais, aprimoramentos, até o nível de detalhamento construtivo. A etapa de 
tecnologia de visão computacional partiu da geração massiva de imagens dos 
produtos do estoque, passou pelo treinamento das redes baseadas em inteligência 
artificial, e culminou em testes de desempenho na classificação de produtos por 
imagem. Um método de integração do produto ao sistema de gestão do almoxarifado 
foi proposto e avaliado. Por fim, uma avaliação qualitativa dos impactos da futura 
implantação do produto foi realizada sob uma ótica financeira e operacional. Os 
resultados obtidos ao longo das etapas indicaram um grande potencial no uso do novo 
sistema integrado, mas também evidenciaram a necessidade de ajustes de arranjo 
físico e de procedimentos do almoxarifado como forma de se extrair o máximo de 
desempenho da tecnologia de visão computacional, fornecendo subsídio para um 
trabalho futuro de implantação. 
 
 

Palavras-chave: Gestão de Almoxarifado; Visão Computacional; Integração de 

Sistemas; Inteligência Artificial. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In times of rapid changes, with the continuous development of new technologies, 
especially in information and artificial intelligence areas, there is a growing demand for 
faster response and better quality of services. Companies need to adapt to this new 
reality to remain competitive. The management of warehouses and, more particularly, 
the records of the inflow and outflow of materials in the stock are of fundamental 
importance in the operational health of companies. Not infrequently, companies tend 
to focus on their core business, eventually neglecting their support areas at some level, 
which leads to poorly adjusted and failure-prone processes. In this context, 
opportunities for improvement arise, mainly from inserting new technologies to support 
the tasks performed manually. This thesis presents the development of an engineering 
solution based on the application of computer vision technology, and its integration into 
the enterprise resource planning system used in the management of the central 
warehouse at Companhia Paranaense de Energia - Copel, in Curitiba. The proposed 
methodology consists of a system based on instrumented portals for use in the steps 
of checking and recording the inbound and outbound flow of materials in the 
warehouse stock. The methodology adopted in the study is based on the analysis of 
the logistical flow of the warehouse, looking at identifying material inspection 
performance gaps, and on the proposal to insert new technologies to support the 
operation, aiming to reduce register error rates and enable agility gains to the routines 
of the unit. Starting from both the recognition of the place and its characteristics and 
the understanding of the operational issues, the requirements and restrictions applied 
in the design of the product were delimited. So, the product was developed in a virtual 
environment, from conceptual stages, design improvement, up to the level of 
constructive details. The computer vision technology stage started with the massive 
generation of images of stock products, went through the training of networks based 
on artificial intelligence, and culminated in performance tests in the classification of 
products by image recognition. A method for integrating the product into the warehouse 
management system was proposed and evaluated. Finally, a qualitative assessment 
of the impacts of product implementation was evaluated from both financial and 
operational points of view. The results obtained throughout the stages showed great 
potential in the use of the new integrated system, but also evidenced the need for 
adjustments to the physical arrangement and warehouse procedures to extract the 
maximum performance from computer vision technology, providing subsidies for future 
implementation work. 
 
Keywords: Warehouse Management; Computer Vision; System Integration, Artificial 

Intelligence. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTO 
 

O processo de estocagem remonta a milhares de anos de História da 

humanidade e, muito provavelmente, tem seus primeiros registros relacionados ao 

armazenamento de alimentos. Inicialmente, pela sazonalidade e eventual escassez 

de determinados tipos de alimento, ou para provisão de sementes para plantio, 

também para suporte de exércitos em campanhas (batalhas), dentre tantas outras 

situações. Existem, também, registros da relação da armazenagem de alimentos e 

insumos para utilização como moeda de troca entre povos, o que demonstra a 

natureza próxima entre o processo de estocagem e o comércio, desde tempos 

remotos (SORIANO, 2013). 

Quando se olha para um passado mais próximo, é notável a importância da 

Revolução Industrial (século XIX) no surgimento de novos moldes de produção, 

trazendo consigo a necessidade de estocagem de matéria-prima, combustíveis, 

dentre outros, além do desenvolvimento de soluções logísticas para garantir o 

abastecimento da produção.   

No passado, era comum que os estoques das empresas fossem como 

grandes depósitos desprovidos de organização ou senso de fluxo de bens, nos quais 

insumos eram mantidos juntamente com restos de matéria-prima não utilizada e 

entulhos de natureza diversa. Mesmo nos dias de hoje, este cenário ainda é a 

realidade de muitas empresas, principalmente de menor porte, ao redor do globo.  

Com o rápido e ininterrupto desenvolvimento de tecnologias e, muito 

notavelmente, da informação, também surge, de forma quase inerente ao avanço dos 

recursos, a necessidade de respostas mais rápidas, eficazes e assertivas no processo 

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

suprimentos (do inglês, supply chain) (STOLTZ et al., 2017; DAVARZANI, NORRMAN, 

2015; GU, GOETSCHALCKX, MCGINNIS, 2007). 

Faz-se necessária, aqui, a extensão do conceito de estocagem, ou 

armazenagem, para todo o processo que engloba desde a compra, seja de matéria-

prima ou produtos acabados, recebimento, análise da qualidade, registro de entrada 

no estoque, direcionamento para o local físico adequado, monitoramento da 

permanência de um bem no estoque, o pedido ou demanda pelo item, sua retirada do 
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estoque e o rastreio de todo este processo, de forma a atualizar o status daquele 

determinado bem no registro do estoque. Neste contexto, traz-se a definição de 

almoxarifado, como o local onde são armazenados produtos (em diferentes estágios 

de manufatura) para suprir necessidades de variabilidade na oferta e demanda, gerar 

lotes para transporte ou produção, consolidar produtos de diferentes fornecedores, 

possibilitar planejamento de preços, dentre outras funções (DAVARZANI, NORRMAN, 

2015; GU, GOETSCHALCKX, MCGINNIS, 2007). 

Realizada esta ampliação do entendimento do papel do estoque e definido o 

conceito de almoxarifado, fica mais perceptível seu impacto direto sobre diversas 

métricas de desempenho de uma empresa, ou setor dela, como prazos e qualidade 

de entrega, que, na ponta, resultam em satisfação do cliente, seja ele interno ou 

externo, redução ou otimização de custos e melhor utilização do tempo (mão de obra), 

um recurso mais e mais valioso hoje em dia.   

Levando-se em consideração que, em muitas empresas de diversos ramos, 

parte dos processos existentes na gestão de almoxarifados é realizada de forma 

manual, ou parcialmente informatizada, também ficam claras algumas fragilidades em 

diferentes etapas dos processos. Um erro no registro de entrada de um produto no 

estoque, por exemplo, realizado por um operador, pode afetar toda a sequência de 

eventos subsequentes, como uma informação equivocada de disponibilidade daquele 

produto, levando, em alguns casos, a falhas na entrega, custos desnecessários de 

aquisição de produtos já existentes no estoque, excedente ou falta de material etc. A 

mesma situação é válida, por exemplo, para o registro de saída de itens do estoque, 

com consequências similares. Falhas desta natureza resultam, invariavelmente, em 

custos diretos ou indiretos para a empresa. 

Este cenário é a base da aplicação do estudo apresentado neste trabalho, que 

consiste no desenvolvimento de uma metodologia de registro automatizado de 

entrada e saída de itens no almoxarifado central de uma companhia de energia 

elétrica, na forma de portais instrumentados, um de entrada e um de saída, baseados 

em tecnologias de visão computacional e sistemas de pesagem dos volumes que 

adentram o estoque ou são expedidos para empreiteiras. O sistema deve possibilitar 

o registro ágil e preciso dos fluxos de entrada e saída de itens, bem como viabilizar, 

em conjunto com outras etapas automatizadas previstas no projeto de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), o monitoramento do nível de consumo de itens que são 
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inseridos no estoque em volumes (embalagens) fechados, mas consumidos de forma 

integral ou fracionada. 

 

1.1.1 Descrição do Problema 

 

A solução apresentada neste trabalho está inserida no escopo de um projeto 

de P&D do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, Lactec, aprovado junto à 

Companhia Paranaense de Energia, Copel, sob o título “Sistema Automatizado de 

verificação de inventário através de drones e robô de inspeção". O projeto visa a 

automatização do processo de inventário de um almoxarifado de grande porte, no qual 

são estocados materiais utilizados em obras de instalação e manutenção de redes de 

distribuição elétrica. A metodologia aqui proposta, devidamente formatada para o 

problema em estudo, embasa um dos produtos e marcos deste projeto. 

O almoxarifado selecionado, no âmbito do projeto, como objeto de estudo e 

cenário para a implementação das soluções, faz parte do Polo Atuba, da Copel, e fica 

localizado no bairro do Atuba, em Curitiba. A FIGURA 1 apresenta uma imagem de 

satélite da área da unidade, a título de visualização do arranjo e tamanho da estrutura, 

com destaque para o prédio do almoxarifado. 

 

FIGURA 1 - VISTA AÉREA DO POLO ATUBA. 

 

FONTE: Extraído de Google Maps (2021). 
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O almoxarifado central do polo Atuba está instalado em um barracão com uma 

área interna de 6430 m², com 140 m de comprimento e 48 m de largura úteis. A partir 

das plantas baixas do prédio, combinadas com medições realizadas no local, o arranjo 

base do almoxarifado foi modelado em ambiente 3D, no software Autodesk Inventor 

2016, permitindo gerar o desenho apresentado na FIGURA 2. Nesta representação, 

estão delineadas as principais áreas de interesse, em termos de fluxo logístico, do 

almoxarifado, como as portas de entrada e saída de produtos, a área de inspeção de 

entrada, ou recebimento, a blocagem, o estoque e a área de expedição. A blocagem 

é caracterizada pelo armazenamento de diversos volumes de determinados itens, 

ainda em embalagens fechadas e compactadas em fardos, e que não disponibiliza os 

materiais para o usuário final, mas serve para abastecer o estoque de consumo 

(estoque em estantes). 

 

FIGURA 2 - ARRANJO BASE DO ALMOXARIFADO. 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

O estoque do almoxarifado abriga cerca de 3200 produtos distintos, 

identificados e endereçados no sistema de planejamento de recursos empresariais 

(do inglês, Enterprise Resource Planning - ERP) - Sistemas, Aplicativos e Produtos 

para Processamento de Dados (do inglês, System Application and Product in Data 

Processing - SAP) - da empresa. Uma vez que os produtos têm sua entrada registrada 

no SAP, eles são alocados em estantes de armazenamento metálicas distribuídas na 
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área de estocagem, ou em áreas de blocagem. As estantes são arranjadas em 

seções, e codificadas com arranjos de letras e números. No total, são 24 fileiras de 

estantes com 36 metros de comprimento total, e 5 metros de altura. Cada nicho das 

estantes tem 2,2 metros de largura, 1,7 metros de altura, e 1 metro de profundidade 

úteis. Em geral, este espaço tem condição de armazenar dois pallets padrão nacional. 

A FIGURA 3 mostra o aspecto geral do conjunto de armazenagem. 

 

FIGURA 3 - VISÃO GERAL DAS ESTANTES DE ARMAZENAMENTO. 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Geralmente o armazenamento de produtos no estoque é feito sobre pallets, 

por vezes em grupos de caixas fechadas, fardos de itens e itens individuais. A 

disposição dos produtos no estoque apresenta algumas características próprias que 

constituem um dos grandes desafios deste trabalho, como o consumo fracionado de 

itens. Ou seja, alguns produtos que adentram o estoque em fardos ou caixas 

contendo, por vezes, centenas ou milhares de itens saem do estoque em pequenas 

quantidades para consumo. A FIGURA 4 mostra a organização do estoque, com 

destaque para a codificação dos corredores e níveis de prateleiras. 
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FIGURA 4 - CODIFICAÇÃO DOS ENDEREÇOS. 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

A FIGURA 5, na sequência, apresenta um caso de disposição de 

armazenamento contendo uma caixa aberta para consumo de materiais de forma 

fracionada. 

 

FIGURA 5 - MATERIAL CONSUMIDO DE FORMA FRACIONADA. 

 

FONTE: O autor (2021). 
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Conforme exposto anteriormente, o registro de entrada e saída de itens em 

um estoque tem um impacto bastante significativo na eficiência logística de uma 

empresa, visto que a agilidade e a acurácia deste registro podem otimizar a utilização 

de tempo e mão de obra despendidos na tarefa, bem como minimizar os erros de 

registro durante o processo. Neste sentido, a possibilidade de se automatizar este 

processo com sensores e um fluxo sistematizado de entrada e saída de material 

aponta um grande potencial de melhoria, quando comparado a processos de registro 

que dependem de ação humana. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma metodologia de registro 

automatizado de entrada e saída de materiais no estoque de um almoxarifado, 

visando substituir a mão de obra humana em tarefas repetitivas e suscetíveis a erros. 

Como objetivos específicos, propõe-se: 

• Explorar, como estudo de caso, a aplicação da metodologia no almoxarifado 

central de uma concessionária de energia elétrica, o qual armazena e 

distribui equipamentos e insumos para obras e manutenção nas redes de 

distribuição elétrica; 

• Avaliar a metodologia atual de registro do fluxo de materiais no estoque do 

almoxarifado para o levantamento de requisitos, e para estabelecer um 

referencial comparativo a ser utilizado após a implantação da solução; 

• Propor a estrutura física contendo a instrumentação necessária para 

detecção e registro de informações de entrada e saída de materiais no 

estoque do almoxarifado; 

• Propor um modelo que possibilite a integração entre o sistema de registro 

de entrada e saída de materiais e o sistema de gerenciamento de estoque 

da concessionária; 

• Aplicar técnicas de visão computacional para o reconhecimento dos 

padrões necessários ao registro de entrada e saída de materiais no 

almoxarifado; 

• Realizar testes em nível de prova de conceito e avaliar a integração com o 

sistema de gestão de recursos da empresa, visando validar a metodologia; 
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• Discutir o impacto da futura implantação do sistema na operação do 

almoxarifado. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

Dada a natureza das demandas do almoxarifado de uma concessionária de 

energia elétrica, cujo estoque é composto de materiais diversos, indo de simples 

parafusos e ferragens a transformadores elétricos, e à ampla área do galpão, que 

comporta milhares de itens, vislumbra-se a complexidade do gerenciamento do fluxo 

de materiais. No contexto atual do almoxarifado da Copel, existem processos com 

intervenção humana parcial ou total, e entende-se que parte destes processos pode 

ser substituída, com vantagens, ou auxiliada por sistemas automatizados. Some-se a 

isso a necessidade da realização periódica do inventário do estoque, devido aos 

balanços contábil e fiscal da concessionária e controle periódico do estoque, um 

processo que, além de custoso, impede a utilização (fluxo de materiais) do 

almoxarifado por semanas, e está criado um cenário muito propício à inserção de 

automatização de etapas ou tarefas específicas. 

Hoje, a Copel deseja reduzir os índices de erros nos registros de materiais em 

estoque, as divergências de contagem apontadas durante o inventário e o tempo de 

indisponibilidade do almoxarifado, além de melhorar o tempo de resposta ao cliente e 

a segurança operacional dos funcionários da unidade. 

Com o desenvolvimento de uma metodologia de registro automatizado de 

entrada e saída de materiais no estoque do almoxarifado, espera-se um aumento na 

agilidade e na precisão dos registros do fluxo de materiais, e, consequentemente, 

redução de custos devido à possível otimização na alocação de mão de obra. 

Considerando-se a potencial melhoria no nível de informação acerca dos produtos 

que fluem pelo almoxarifado, em tempo real, entende-se que o processo de inventário 

também será amplamente beneficiado, ainda que, por questões fiscais, não possa ser 

completamente eliminado em um primeiro momento. Como desfecho global da 

evolução do controle do fluxo de materiais no estoque, é esperado um incremento na 

qualidade da prestação de serviços da unidade, resultado do fluxo de informações 

mais assertivo, que deve impactar a previsibilidade na gestão do estoque e o tempo 

de resposta do almoxarifado. 
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Finalmente, as tecnologias utilizadas nesse sistema, em especial a visão 

computacional, também podem encontrar aplicações em diferentes áreas da empresa, 

possibilitando ganhos que vão além do escopo deste trabalho. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

Este documento está dividido, a partir deste ponto, em seções, de forma que 

o desfecho de cada seção seja observado como um pré-requisito para a abertura da 

seção seguinte. 

Nas seções 2 “Fundamentação teórica” e 3 “Estado da arte” são apresentadas 

as bases teóricas até os avanços mais recentes nas áreas de conhecimento 

necessárias ao desenvolvimento desse projeto. 

Na seção 4 “Materiais e método” é apresentada a estrutura necessária ao 

desenvolvimento prático do trabalho, passando pelos materiais e recursos utilizados, 

e introduzindo as principais etapas da metodologia utilizada no desenvolvimento da 

solução proposta nesse trabalho, que servirão como base para a posterior 

implantação do sistema automatizado proposto. 

Na seção 5 “Aplicação do Método” são apresentados os resultados obtidos 

em cada etapa do trabalho, culminando no desenvolvimento final do sistema 

automatizado proposto. 

Por fim, na seção 6 “Conclusões” são apresentadas uma avaliação de tudo o 

que foi produzido nas etapas anteriores, em termos de resultados e seus impactos 

frente àquilo que foi traçado como objetivo do trabalho, e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM 

 

A logística de armazenagem abrange atividades relacionadas à gestão, 

transporte, manuseio, movimentação, acondicionamento e rastreio de materiais desde 

o seu recebimento até sua expedição (venda ou distribuição). Envolve também as 

atividades de planejamento, organização, coordenação e controle de armazém ou 

centro de distribuição1 (PONTIUS, 2022; PHAM, 2021; INTERLAKE MECALUX, 2020; 

ADOBE, 2020).  

O principal propósito da logística de armazenagem é minimizar custos 

operacionais, seja mantendo o nível do estoque de materiais à medida que sua 

demanda flutua, seja armazenando produtos em áreas geográficas estratégicas. 

Assim é possível otimizar as compras para reposição de estoque, economizar custos 

de envio e acelerar prazos, além de evitar a sazonalidade de preços e/ou a escassez 

de produtos (PONTIUS, 2022; ADOBE, 2020). 

Desta forma, além de armazenagem de materiais, a logística de 

armazenagem também se estende ao fluxo de bens físicos e informações (PONTIUS, 

2022), pois se uma operação da logística de armazenagem for ineficaz, toda a cadeia 

de suprimentos pode ser imobilizada (PHAM, 2021).  

 

2.2 ARMAZENAGEM INTELIGENTE  

 

O conceito de armazenagem inteligente está diretamente relacionado com o 

uso de automação e tecnologia inteligente para realizar operações logísticas, antes 

realizadas de forma manual, visando aumentar a qualidade geral do serviço, a 

produtividade e a eficiência, minimizando os custos e as falhas. Desta forma, 

aumenta-se a escalabilidade operacional enquanto minimiza-se a interação humana 

(LOGISTICS BUSINESS MAGAZINE, 2022; VAN GEEST TEKINERDOGAN CATAL, 

2022; VAN GEEST, TEKINERDOGAN, CATAL, 2021; PHAM, 2021; ADOBE, 2020; 

LIGTENBELT, 2019).  

 
1 Enquanto um armazém é, tecnicamente, qualquer edifício que armazena produtos físicos 
independentemente da finalidade, um centro de distribuição é um tipo de armazém projetado para 
atender as necessidades específicas de armazenagem e distribuição de mercadorias a outras 
empresas ou consumidores (ADOBE, 2020). 
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O uso de inteligência artificial (do inglês, Artificial Intelligence - AI), 

aprendizado de máquina (do inglês, Machine Learning - ML), automação (software de 

gerenciamento, robôs, drones, etc.), rastreamento de blockchain e Internet das Coisas 

(do inglês, Internet of Things - IoT) mudou o funcionamento de empresas no que tange 

a operações logísticas cotidianas, como processos de armazenamento, consulta de 

estoque e o status de entrega de mercadorias (LOGISTICS BUSINESS MAGAZINE, 

2022; PHAM, 2021; LIGTENBELT, 2019). 

Exemplo disso, são os centros de distribuição inteligentes implantados por 

grandes empresas, como Amazon e Alibaba, para agilizar o cumprimento de pedidos 

e reduzir o risco de erro humano (PHAM, 2021). 

Na FIGURA 6 é exemplificado como os processos de recebimento e 

expedição de materiais podem ser realizados com tecnologias inteligentes. 

 

FIGURA 6 - IMAGENS REPRESENTATIVAS DE A) RECEBIMENTO E B) EXPEDIÇÃO DE 
MATERIAIS QUE PODE SER REALIZADA UTILIZANDO QR CODE, CÓDIGO DE BARRAS OU 

RFID. 
 

a)  b)  

FONTE: Denso Wave Incorporated, [s.d.]a. 

 

2.3 TECNOLOGIAS APLICADAS A ARMAZÉNS INTELIGENTES  

2.3.1 Sistemas WMS e ERP 

2.3.1.1 WMS 

 

Um sistema de gerenciamento de almoxarifado (do inglês, Warehouse Management 

System - WMS) é um software especializado, cujo foco é otimizar a operação logística, 

integrando processos, automatizando tarefas e ajudando na gestão da logística de 

uma empresa, pois fornece um controle abrangente sobre os fluxos de materiais. É 

aplicado em armazéns e centros de distribuição visando otimizar atribuições de 

localização (rastreabilidade), escolher arranjos de operação e movimentos, garantem 

https://www.logisticsbusiness.com/it-in-logistics/ai-iot/
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o inventário em tempo real e auxiliam em todas as tarefas de gerenciamento de 

documentos, entre outras ações (PHAM, 2021, TOTVS, 2021; FINCO, 2020; WMS-

Tech, 2019; AJOUE, 2016). Um WMS é exemplificado na FIGURA 7: 

 

FIGURA 7 - EXEMPLO DE FLUXO DE INFORMAÇÕES EM UM SOFTWARE WMS. 

 

FONTE: WMS-Tech, 2019. 

 

2.3.1.2 ERP 

 

O sistema de planejamento de recursos (ERP) é um conjunto de programas 

computacionais, ou pacotes de programas, que abriga o banco de dados dos 

armazéns e permite centralizar, de forma sistematizada, informações sobre os 

recursos da empresa, fluxo de entrada e saída de produtos e recursos diversos, 

possibilitando, também, a comunicação com áreas de compra e venda, recursos 

humanos, financeira, dentre outras (INTERLAKE MECALUX, 2020; KEMBRO, 

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

 

2.3.1.3 Integração de WMS, ERP e outras Tecnologias 

 

Mais do que um sistema de controle de estoque, o WMS, juntamente com o 

ERP, assume o controle de toda a logística do armazém, desde o controle e 

gerenciamento de estoque, até o cumprimento do pedido, sendo que, quando 

encontram-se integrados e sincronizados, os pedidos registrados no ERP 

automaticamente iniciam os processos de envio no WMS (PONTIUS, 2022; TOTVS, 

https://www.camcode.com/blog/inventory-control-learning-resources/
http://www.efulfillmentservice.com/2013/01/what-is-order-fulfillment/
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2021; INTERLAKE MECALUX, 2020; FINCO, 2020; WMS-TECH, 2019; AJOUE, 

2016). 

Se esses sistemas também estiverem integrados com dispositivos de leitura 

e transmissão de dados (terminais de radiofrequência e outros sistemas, como 

captação de voz e pick-to-light) que servem como elo entre o sistema de computador 

e o mundo físico, possibilitam o acesso rápido de informações do sistema através de 

ferramentas móveis (por exemplo, via smartphone) (PONTIUS, 2022, INTERLAKE 

MECALUX, 2020). 

Essa conectividade e interatividade entre objetos e sistemas permite que as 

empresas automatizem tarefas manuais e acessem todos os dados necessários on-

line (LOGISTICS BUSINESS MAGAZINE, 2022). 

 

2.3.2 Código de Barras Unidimensionais 

 

Um código de barras unidimensional consiste em barras e espaços de largura 

variável que podem ser lidos com um scanner de código de barras ótico. São 

frequentemente usados para identificação e inventário de produtos vendidos em 

supermercados. Existem diversos tipos de códigos de barras unidimensionais, sendo 

divididos em 3 regiões (FIGURA 8) (DENSO WAVE INCORPORATED, [s.d.]b): 

• Zona “Quieta” ou Margem (do inglês, Quiet Zone ou Margin): é a 

distância mínima entre códigos de barra, sendo 2,5 mm; 

• Caracteres de início e fim (do inglês, Starter Character / Stop 

Character): caracteres que representam o início e o fim dos dados;  

• Dígito verificador (do inglês, Check Digit): é o dígito que verifica se os 

dados codificados estão corretos. 
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FIGURA 8 - IMAGEM REPRESENTATIVA DE CÓDIGOS DE BARRA UNIDIMENSIONAL. 

 

FONTE: Denso Wave Incorporated, [s.d.]b. 

 

2.3.3 Códigos Bidimensionais (2D) 

 

Diferentemente dos códigos de barras unidimensionais, onde as informações 

podem ser codificadas apenas na direção transversal, nos códigos bidimensionais as 

informações podem ser codificadas tanto na direção transversal quanto na 

longitudinal, aumentando drasticamente a quantidade de informação que pode ser 

codificada. Existem diferentes tipos de códigos 2D (FIGURA 9) (DENSO WAVE 

INCORPORATED, [s.d.]c): 

 

FIGURA 9 - COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES TIPOS DE CÓDIGOS 2D. 

 

FONTE: Denso Wave Incorporated, [s.d.]c. 
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2.3.3.1 QR Code 

 

O QR Code é um código de barras bidimensional composto por pontos 

escuros, dispostos em um quadrado sobre um fundo branco, nos quais são 

codificados dados na forma de texto que podem ser lidos por leitores de imagem, 

softwares ou aplicativos de smartphones. Destacam-se em comparação aos códigos 

de barras unidimensionais por possuírem grande capacidade de armazenamento 

(GS1, [s.d.]). No Quadro 1, encontram-se resumidas suas principais características 

(DENSO WAVE INCORPORATED, [s.d.]f,g.): 

 

QUADRO 1 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE QR CODE. 

Elevada 
capacidade de 
codificação de 
dados 

Enquanto um código de barras convencional é capaz de armazenar no máx. 
20 dígitos, um QR Code é capaz de armazenar até 7089 caracteres de 
diversos tipos de dados, como caracteres numéricos e alfabéticos, Kanji, 
Kana, Hiragana, símbolos, binários, códigos de controle e outros dados.  

Pequeno 
Tamanho de 
impressão 

Utiliza um décimo do espaço de um código de barras tradicional para codificar 
a mesma quantidade de dados. 
 

 

Capacidade de 
correção de erros 

É possível restaurar dados (ou parte dos dados), a depender da quantidade de 
sujeira ou dano do símbolo.  
 

 

 
 

Leitura de alta 
velocidade em 
360 graus 
(omnidirecional) 

Os padrões de detecção de posição localizados nos três cantos do símbolo 
garantem uma leitura estável em alta velocidade, evitando os efeitos negativos 
da interferência de fundo. 
 
 

 

Organização de 
dados de forma 
estruturada 

O QR Code pode ser dividido em várias áreas de dados. Por outro lado, as 
informações armazenadas em vários símbolos de QR Code podem ser 
reconstruídas como um único símbolo de dados. Um símbolo de dados pode 
ser dividido em até 16 símbolos, permitindo a impressão em uma área estreita.  

FONTE: Adaptado de Denso Wave Incorporated, [s.d.]f, g. 

Dano Sujidade 

Padrões de Detecção de Posição 

Área de Dados 

Módulo 
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Uma vez reconhecido pelo sensor de imagem, o software de processamento 

converte o código em binário, e expõe a informação armazenada ou executa alguma 

ação programada, como acessar um site ou sistema, possibilitando a conexão de 

objetos da vida real com locais digitais. O QR Code é composto de uma matriz de 

quadrados. Os quadrados grandes em três cantos da etiqueta são utilizados para 

referência de posicionamento do sensor de imagem, enquanto os demais contêm 

versão e formato, dados e código de correção de erros. Algumas das vantagens do 

QR Code sobre códigos de barra convencionais são a possibilidade de escaneamento 

em qualquer direção, a capacidade de armazenamento de milhares de caracteres 

alfanuméricos e, quando configurados com um nível elevado de correção de erros, 

continuam funcionais mesmo com presença significativa de danos (rasura, manchas 

etc.) (TURNER, 2018). 

Os QR Codes vêm sendo utilizados na vida cotidiana, seja em casa ou no 

trabalho, tornando mais prática/conveniente uma variedade de atividades antes 

burocráticas e/ou lentas. Ele pode ser usado não apenas para materiais impressos, 

como panfletos e cartões de visita, mas também em sistemas de pagamento. Também 

pode ser usado para diversos fins comerciais (controle de passageiros em 

companhias aéreas, prescrições médicas, controle de admissão em locais / eventos 

etc.), em fábricas (gerenciamento de processos, rotulagem de produtos etc.) e em 

operações de logística (etapas de recebimento de mercadorias, picking, inventário 

etc.), entre outros (DENSO WAVE INCORPORATED, [s.d.]d, e). 

 

2.4 VISÃO COMPUTACIONAL 

 

2.4.1 Processamento de Imagem 

 

O processamento digital de imagem é uma tecnologia avançada que permite 

manipular imagens digitais por meio de software de computador (SSLA, [s.d.]) que 

pode ser resumido, de forma prática, em três passos: importação da imagem via 

ferramentas de aquisição, análise e manipulação da imagem e a obtenção de um 

resultado que pode ser uma imagem alterada ou algum tipo de informação útil acerca 

daquela imagem (SIMPLILEARN, 2022; GEEKSFORGEEKS, 2021). 

O sistema de processamento de imagem geralmente trata todas as imagens 

como sinais 2D ao aplicar certos métodos de processamento de sinal 
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predeterminados (SIMPLILEARN, 2022). Desta forma, uma imagem é definida como 

uma função bidimensional, F(x,y), em que x e y são as coordenadas espaciais, e a 

amplitude de F em um dado par (x,y) é a intensidade da imagem naquele ponto. 

Quando x,y e F têm valor finito, a imagem é dita uma imagem digital 

(GEEKSFORGEEKS, 2021). 

Desta forma, uma imagem digital é uma matriz de pontos, e cada ponto possui 

parâmetros próprios, ou valores numéricos. Esses pontos na imagem digital são 

chamados pixels (GEEKSFORGEEKS, 2021), conforme exemplificado na FIGURA 

10. 

 

FIGURA 10 - ILUSTRAÇÃO DO CONCEITO DE PIXEL 

 

FONTE: Maxdesign (2015). 

 

Das diversas formas ou técnicas de processamento de imagem digital, 

algumas são relevantes para fins de compreensão do treinamento de redes neurais 

(GEEKSFORGEEKS, 2021): 

• Compressão de imagem: através de ferramentas computacionais, 

modificar o tamanho ou a resolução de uma imagem. 

• Segmentação: consiste na divisão da imagem em partes, regiões ou 

objetos de interesse. 

• Detecção e reconhecimento: é um processo que atribui um rótulo a um 

objeto da imagem com base em seu descritor. 
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A FIGURA 11 ilustra alguns dos processos utilizados em visão computacional. 

 

FIGURA 11 - PROCESSOS UTILIZADOS EM RECONHECIMENTO DE OBJETOS POR IMAGEM 

 

FONTE: Kolungade (2020). 

 

De acordo com a classificação apresentada no diagrama da FIGURA 12, 

definem-se as categorias: se a entrada é uma imagem e a saída é uma imagem, trata-

se de processamento digital de imagem; se a entrada é uma imagem e a saída é 

algum tipo de informação ou descrição, trata-se de visão computacional; se a entrada 

é uma descrição ou código e a saída é uma imagem, trata-se de computação gráfica; 

se a entrada é uma descrição ou código, e a saída também, trata-se de inteligência 

artificial (GEEKSFORGEEKS, 2021). 

 

FIGURA 12 - PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 

 

FONTE: Adaptado de Geeksforgeeks (2021). 
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2.4.2 Visão de Máquina e Redes Neurais 

 

O objetivo dos sistemas industriais de visão de máquina é substituir o trabalho 

humano em processos de inspeção visual (RAVIKUMAR, RAMACHANDRAN, 

SUGUMARAN, 2011). 

Aplicações de visão computacional extraem informação de imagens 

bidimensionais projetadas a partir de cenas tridimensionais. Existem duas abordagens 

principais em visão de máquina, uma baseada em pixels e outra baseada em 

características. Na primeira delas, os valores dos pixels de uma imagem são 

diretamente utilizados e manipulados para a extração de informações. Na segunda, 

alguns parâmetros relevantes denominados características são extraídos da imagem. 

Neste caso, as características extraídas são utilizadas como dados de entrada para o 

treinamento de classificadores. Então, o sistema de inspeção é automatizado pelo 

treinamento dos classificadores utilizando-se amostras de imagens (RAVIKUMAR, 

RAMACHANDRAN, SUGUMARAN, 2011). A FIGURA 13 mostra a metodologia 

utilizando aprendizado de máquina. 

 

FIGURA 13 - METODOLOGIA DE VISÃO COMPUTACIONAL USANDO MACHINE LEARNING 

 

FONTE: Adaptado de Ravikumar, Ramachandran e Sugumaran (2011). 

 

Aprendizado Profundo (do inglês, Deep Learning - DL) é um tipo particular de 

aprendizado de máquina, que, por sua vez, é uma subárea da inteligência artificial. O 
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termo inteligência artificial geral, também chamada inteligência artificial forte, captura 

a ambiciosa noção de um dispositivo sintético capaz de aprender, ser racional e se 

comportar como humanos o fazem. O que existe, na prática, é a inteligência artificial 

restrita (estreita), que inclui software capaz de superar dramaticamente os humanos, 

mas normalmente em tarefas muito específicas e limitadas. No caso geral, enquanto 

programas com base em Machine Learning são capazes de aprender a partir de dados 

históricos, evoluir com a experiência, e tomar decisões utilizando uma gama de 

técnicas (geralmente estatísticas), sem a necessidade de serem explicitamente 

programados para tal; o termo Deep Learning é reservado para uma classe especial 

de aprendizado de máquina que possibilita a computadores resolver problemas muito 

mais complexos e desafiadores (SMITH, SMITH, HANSEN, 2021). A FIGURA 14 

ilustra a correlação entre inteligência artificial, aprendizado de máquina e aprendizado 

profundo. 

 

FIGURA 14 - RELAÇÃO ENTRE OS DOMÍNIOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MACHINE 
LEARNING E DEEP LEARNING 

 

FONTE: Adaptado de Smith, Smith e Hansen (2021). 

 

Na prática, o aprendizado profundo é realizado com base em redes neurais 

artificiais para simular tomadas de decisão semelhantes às humanas. As redes 

neurais artificiais são inspiradas, em termos de conceito, no funcionamento do córtex 

cerebral humano, e são estruturadas na forma de uma matriz contendo camadas e 

nós interconectados. A camada de entrada representa a entrada de dados, e seu 

número de nós tem a mesma dimensão das características de entrada. As camadas 

intermediárias aplicam as transformações nos dados, e os direcionam para as 

camadas de saída, cujo número de nós é igual ao número de classes, que realizam 
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as predições (classificação) da rede. A FIGURA 15 mostra a topologia de uma rede 

neural artificial com duas camadas escondidas (SMITH, SMITH, HANSEN, 2021). 

 

FIGURA 15 - TOPOLOGIA DE UMA REDE NEURAL ARTIFICAL 

 

FONTE: Adaptado de Smith, Smith e Hansen (2021). 

 

Uma rede profunda (Deep Network) se refere, simplesmente, a uma ANN 

contendo mais de três camadas escondidas, e, por vezes, milhões de nós, que são 

análogos aos neurônios humanos (SMITH, SMITH, HANSEN, 2021). 

Uma Rede Neural Convolucional (do inglês, Convolutional Neural Network – 

CNN) é um tipo de rede neural artificial especializada no processamento de dados, 

muitas vezes usando visão de máquina, que inclui reconhecimento de imagem e 

vídeo, juntamente com sistemas recomendadores e processamento de linguagem 

natural. As CNNs são inteligência artificial (IA) que usa o aprendizado profundo para 

realizar tarefas generativas e descritivas (TECHTARGET, [s.d.]; MISHRA, 2020). 

CNNs são uma variação de redes neurais profundas muito eficiente em 

análise de imagens e classificação de objetos. Sua estrutura multicamadas permite 

que aprendam primeiramente características de baixo nível, como cantos e contornos, 

e posteriormente utilizem este aprendizado para aprender características mais 

complexas. A sequência de camadas de uma CNN juntamente com seus parâmetros 

é referida como arquitetura de rede (PATEL, CHOWDHURY, 2022). 

A FIGURA 16 mostra um exemplo de arquitetura de CNN, com suas principais 

camadas. 

 

 

https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/neural-network
https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/image-recognition
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FIGURA 16 - EXEMPLO DE ARQUITETURA DE REDE NEURAL CONVOLUCIONAL 

 
FONTE: Mishra (2020) 

 

A camada de convolução é o bloco de construção central da CNN. Ele carrega 

a parte principal da carga computacional da rede (MISHRA, 2020). No processamento 

de imagens, a convolução é o processo de aplicação de um filtro em uma imagem 

(RAINARDI, 2021). 

Transfer Learning é uma área de pesquisa em Deep Learning que foca na 

utilização do conhecimento adquirido durante a solução de um problema para a 

posterior solução de um problema semelhante (PATEL, CHOWDHURY, 2022). 

Existem duas abordagens populares para a aplicação de Transfer Learning 

em CNNs. A primeira consiste no uso da capacidade de extração de características 

complexas aprendida pela CNN pré-treinada. Neste caso, apenas as últimas camadas 

da rede pré-treinada são ajustadas para resolver o novo problema. Os pesos das 

camadas restantes são mantidos constantes, ou seja, não são atualizados no novo 

treinamento. Na segunda abordagem, todas as camadas da rede pré-treinada passam 

por um ajuste fino (fine tuning)  com o novo conjunto de dados de treinamento (PATEL, 

CHOWDHURY, 2022). 

 

2.4.3 Redes Utilizadas nos Treinamentos 

 

Na sequência são apresentados, de forma breve, os destaques ou diferenciais 

das redes utilizadas nas tarefas de visão computacional deste trabalho. 

Yolo: A detecção de objetos por imagem engloba o reconhecimento do objeto 

e, ainda mais importante, sua localização na imagem. Deste ponto de vista, os 

modelos de detecção podem ser agrupados em duas categorias. A de dois estágios 
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realiza as tarefas de reconhecimento e localização separadamente, e é mais precisa, 

porém mais lenta, de forma que não satisfaz as necessidades de aplicações para 

detecção em tempo real. A de um estágio, em contraste, consegue desempenhar 

detecções em tempo real. Os modelos da família Yolo são representantes da segunda 

categoria (ZHANG et al., 2021). 

Bochkovskiy, Wang e Liao (2020) criam, com a Yolo V4, uma CNN que opera 

em tempo real com o uso de uma única placa convencional com capacidade de GPU, 

e que também pode ser treinada utilizando-se apenas uma GPU convencional.  

DenseNet: Observando que as redes convolucionais são mais profundas, 

mais precisas e mais eficientes no treinamento quando apresentam conexões mais 

curtas entre as camadas próximas à entrada e as próximas à saída, os autores Huang 

et al. (2017) propõem a Densenet, que, ao contrário das redes convolucionais 

tradicionais, utiliza conexões entre cada camada e todas as camadas subsequentes, 

como ilustrado na FIGURA 17: 

 

FIGURA 17 - ESTRUTURA DA DENSENET COM 5 CAMADAS 

 

FONTE: Huang et al. (2017). 

 

Como resultado, a Densenet necessita de menos parâmetros do que a maioria 

das CNNs, é mais fácil de treinar, devido ao melhor fluxo de informação entre 

camadas, tem efeito reduzido de overfitting em tarefas com conjunto de dados 

(datasets) menores, e atinge acurácia comparável (HUANG et al., 2017). 
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ResNet: Os autores He et al. (2016) propõem o modelo de Residual Networks 

(ResNets) como uma resposta à observação de que, ao contrário do que se acreditava 

até então, os bons resultados obtidos por redes profundas não eram necessariamente 

devido à quantidade de camadas extras. Ainda, apontam que as CNNs tradicionais 

têm um limite de profundidade. As ResNets utilizam o aprendizado de funções 

residuais de camadas predecessoras e, através de um desvio (bypass), combinam 

estes resíduos com a saída das camadas precedentes para que sejam utilizados como 

entradas das camadas sucessoras. O resultado obtido foi apontado como uma 

solução para o problema de degradação que ocorria com o aumento da profundidade 

da rede, observado em diversas CNNs apresentadas até então. 

AlexNet: Krizhevsky, Sutskever e Hinton (2017) apresentaram uma rede com 

importantes inovações em relação aos trabalhos anteriores. À época, treinaram uma 

das maiores CNNs até então, e atingiram resultados muito superiores com 

subdatasets do ImageNet. Também escreveram um código muito otimizado para a 

utilização de recurso de GPU, o que causou um grande impacto, em especial para a 

o processamento de grandes datasets. Ainda, utilizaram com eficácia técnicas de 

combate ao problema de overfitting resultante do tamanho da rede, como data 

augmentation e droptout. A arquitetura da AlexNet contém, entre as camadas de 

entrada e de saída, cinco camadas convolucionais e três camadas completamente 

conectadas (fully connected layers). 
VGG Net: Simonyan e Zisserman (2015) apresentaram como maior 

contribuição a avaliação do aumento da profundidade das redes utilizando uma 

arquitetura com filtros convolucionais muito pequenos (3x3), obtendo significativa 

melhoria em relação às redes consideradas estado da arte, até então. A VGG Net 

também obteve ganhos no sentido da aplicação em outros datasets, uma vez que 

apresentou boa capacidade de generalização. 

SqueezeNet: Com um determinado nível de acurácia, CNNs com arquitetura 

menor oferecem, pelo menos, três vantagens: menos comunicação entre servidores, 

quando treinadas de forma distribuída, menor largura de banda na transmissão de 

modelos e maior facilidade para rodar em hardware com capacidade limitada. A 

SqueezeNet apresenta acurácia compatível com a da AlexNet, porém com um número 

bastante reduzido de parâmetros (IANDOLA et al., 2016). 

Inception Net: Szegedy (2016) apresenta, com os modelos Inception, 

estratégias de expansão de redes para melhor aproveitamento da capacidade 
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computacional, pelo uso de convoluções fatorizadas e regularização agressiva 

(SZEGEDY, 2016). 

As redes neurais podem ser editadas (parametrizadas) e treinadas em um 

computador, desde que este apresente capacidade de processamento compatível 

com a tarefa. Mas também existem plataformas online que possibilitam o trabalho de 

treinamento de redes, como o Colab, por exemplo. 

O Colaboratory, ou Colab, é um produto da Google Research que oferece ao 

usuário a possibilidade de rodar códigos de Python através do browser, e é 

especialmente adequado para Machine Learning, análise de dados e educação. Na 

prática, é um serviço de nuvem, baseado no projeto Jupyter, que possibilita a 

utilização gratuita de recursos computacionais incluindo GPUs (RESEARCH 

GOOGLE, [s.d.]). 

 

2.4.4 Parâmetros das Redes 

 

Hiperparâmetros são variáveis que determinam a estrutura da rede, como o 

número de camadas escondidas, e variáveis que definem como a rede é treinada, 

como a taxa de aprendizagem. Estas variáveis são configuradas antes do treinamento 

da rede, ou seja, antes da otimização dos pesos e Bias (RADHAKRISHNAN, 2017). 

Na sequência, são apresentados alguns dos principais hiperparâmetros e 

recomendações práticas de como configurá-los. Primeiramente, aqueles relacionados 

à estrutura da rede: 

Número de camadas e unidades escondidas: Camadas escondidas são 

aquelas que estão entre a camada de entrada e a camada de saída. Um número alto 

de unidades escondidas dentro de uma camada com técnicas de regularização pode 

aumentar a acurácia da rede. Um número muito pequeno pode causar problemas de 

ajustes insuficientes (underfitting) (RADHAKRISHNAN, 2017). 

Dropout: é uma técnica de regularização que visa evitar sobreajuste 

(overfitting), de forma a melhorar o poder de generalização da rede. Valores entre 20% 

e 50% de neurônios “cancelados”, em geral, dão bons resultados. Valores muito 

baixos têm pouco efeito, e valores muito altos podem levar a um baixo aprendizado 

da rede (RADHAKRISHNAN, 2017). 
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Função de ativação: As funções de ativação são utilizadas para introduzir 

não-linearidades nos modelos, possibilitando o aprendizado de previsões com 

contorno não linear. Algumas das funções mais populares são a retificadora, a 

sigmoide a Softmax, normalmente utilizada na camada de saída quando a rede está 

trabalhando com previsões de múltiplas classes (RADHAKRISHNAN, 2017). 

Alguns dos hiperparâmetros relacionados ao treinamento dos modelos 

(RADHAKRISHNAN, 2017): 

Taxa de Aprendizagem (do inglês, Learning rate): define o quão rápido a 

rede atualiza seus parâmetros durante o treinamento. Valores baixos tornam o 

aprendizado lento, mas com convergência suave. Valores altos aceleram o 

treinamento, mas podem impedir a convergência. Valores típicos variam entre 0,1 e 

0,01 (RADHAKRISHNAN, 2017). 

Valores de taxa de aprendizagem muito altos levam ao aprendizado instável, 

enquanto valores muito baixos resultam em tempos de treinamento muito longos. A 

escolha dos valores da taxa de aprendizado, coeficiente de atenuação e momentum 

afetam diretamente a velocidade do treinamento e a capacidade final de detecção do 

modelo (ZHANG et al., 2021). 

Momentum: Auxilia na predição da direção do próximo passo, com base no 

conhecimento dos passos anteriores, prevenindo oscilações. Valores típicos variam 

entre 0,5 e 0,9 (RADHAKRISHNAN, 2017). 

Número de épocas (epochs): É o número de vezes que o conjunto de dados 

de entrada é mostrado à rede durante o treinamento. O valor deve ser aumentado até 

que a acurácia na validação comece a decair, mesmo quando a acurácia do 

treinamento ainda está aumentando (RADHAKRISHNAN, 2017). 

Tamanho do Lote (do inglês, Batch size): é o número de sub samples dado 

à rede a cada atualização de parâmetros (RADHAKRISHNAN, 2017). O valor default 

de 32 é um bom ponto de partida, mas seus múltiplos (64, 128, 256...) também podem 

ser testados (RADHAKRISHNAN, 2017). 

Aumento ou expansão de dados (do inglês, Data augmentation): é um 

método que possibilita aumentar o tamanho do dataset utilizado no treinamento de 

uma rede, o que é desejável, visto que um modelo treinado com datasets grandes 

geralmente é mais robusto. Existem diversas técnicas para aumentar um dataset de 

imagens, dentre as quais Transformação de Imagem Afim (do inglês, Affine Image 

Transformation), Modificação de cor (do inglês, Color Modification), ou mesmo Redes 
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Neurais Adversariais Generativas (do inglês, Generative Adversarial Neural Networks 

- GANs) (PATEL, CHOWDHURY, 2022). 

A incorporação de técnicas como color augmentation e affine transformation 

torna a rede invariante à rotação, escala e brilho. Augmentation também torna o 

modelo apto a funcionar bem mesmo se o plano de fundo for modificado (SINGH et 

al., 2018). 

Por fim, alguns dos principais indicadores utilizados na verificação de 

assertividade de redes treinadas são apresentados: 

O mAP (do inglês, mean Average Precision) é um indicador da precisão média 

do modelo para várias categorias (classes), ao passo em que a precisão média (do 

inglês, Average Precision - AP) se refere a uma única categoria. O valor do mAP pode 

variar entre 0 e 1, e quanto maior seu valor melhor a precisão de reconhecimento 

(ZHANG et al., 2021). 

Acurácia (do inglês, Accuracy) é definida como a razão do número de 

previsões corretas pelo número total de previsões. 

Precisão (do inglês, Precision) é definida como a razão do número de 

verdadeiro positivo (do inglês, True-Positive - TP) pela soma do valor de verdadeiro 

positivo e falso positivo (do inglês, False Positive - FP). 

Recall é definida como a razão entre o valor de TP pela soma de TP e falso 

negativo (do inglês, False-Negative - FN). 

Para compreensão destas definições, TP significa que um objeto estava 

presente e foi detectado; FP significa que um objeto não estava presente, mas foi 

detectado; FN significa que um objeto estava presente, mas não foi detectado (PATEL, 

CHOWDHURY, 2022). 

Ainda, como uma variação da identificação de TP, FP, TN e FN, utiliza-se a 

Matriz Confusão (do inglês, Matrix Confusion). Com uma abordagem prática, pode-se 

dizer que a diagonal principal indica os acertos do classificador, enquanto as células 

acima ou abaixo da diagonal apontam os erros de classificação. No exemplo da 

FIGURA 18, pode-se afirmar que, tomando-se a classe A como referência, a rede 

classificou (classe prevista) 7 ocorrências como classe A, 1 como classe B e 2 como 

classe C, de um total esperado (classe real) de 10 ocorrências da classe A. Em 

contraste, tomando-se a classe C como referência, a rede classificou corretamente 

todas as 10 ocorrências, ou seja, o número na intersecção da linha C com a coluna C 

é igual ao total de ocorrências avaliadas nas imagens. 
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FIGURA 18 - MATRIZ CONFUSÃO - CONCEITO 

 
FONTE: O autor (2022). 
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3 ESTADO DA ARTE 
 

Os armazéns, ou almoxarifados, são considerados peças fundamentais na 

cadeia de suprimentos, e possuem algumas funções de grande importância neste 

processo, tais quais como absorver variações de fornecimento, acumular produtos 

para posterior transporte, dentre tantas outras. O mercado cada vez mais competitivo 

exige a melhoria contínua nas operações das redes de produção e distribuição, e, por 

conseguinte, maior eficiência dos almoxarifados (GU, GOETSCHALCKX, MCGINNIS, 

2007). 

A logística está constantemente enfrentando novos desafios, e mudando mais 

rápido do que nunca. As mudanças mais óbvias podem ser vistas no uso crescente 

de novas tecnologias. Sua aplicação e papel podem ser observados em cada estágio: 

identificação eletrônica de pacotes, rastreio via satélite de veículos, veículos 

autônomos etc. Umas das áreas afetadas pelas novas tendências logísticas é a 

armazenagem. Ao longo da história, os armazéns passaram por muitas mudanças, e 

receberam diversas novas tecnologias (ZAVADSKAS et al., 2018). 

Dada a complexidade na operação de um armazém, a gestão das 

informações relacionadas às movimentações de materiais, desde o recebimento, 

estocagem, transferência, dentre outras, necessita de tecnologias de suporte. Uma 

destas tecnologias, com ampla aplicação, é o código de barras. Embora o código de 

barras possa carregar uma série de informações acerca de um produto, melhorando 

a eficiência dos processos de registro, em muitos casos a tecnologia ainda continua a 

requerer intervenção humana, o que abre espaço para falhas (SORIANO, 2013). 

Um processo de alta responsabilidade e custo, que também pode sofrer com 

divergências de informações, é a gestão do inventário. Comumente é um processo 

periódico no qual se realiza a verificação e quantificação de materiais disponíveis no 

estoque de uma empresa ou área. Da mesma forma, é visto como uma FONTE 

potencial de problemas de planejamento e geração de custos para uma empresa 

(BERG, ZIJM, 1999). Tais custos podem ser associados tanto à mão de obra aplicada 

na atividade quanto ao bloqueio de outras atividades operacionais (rotineiras) durante 

o período de inventário (HARIK et al., 2017). 

Uma solução já implementada e consolidada em grande parte das empresas 

de grande e médio porte é a utilização de sistemas de gerenciamento de almoxarifado 

(WMS) e de planejamento de recursos (ERP) (BERG, ZIJM, 1999; DAVARZANI; 
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NORRMAN, 2015; KEMBRO, DANIELSSON, SMAJLI, 2017). Estas ferramentas são 

indispensáveis à medida em que as empresas crescem em estrutura e produtividade, 

tornando inviável a gestão em documentos escritos ou mesmo planilhas simplificadas. 

A implementação de um WMS sólido para controlar a logística de um 

armazém traz benefícios como: melhor planejamento de demanda (inventário de 

reposição automático, devido à baixas no estoque), melhor visibilidade e 

transparência (contagem precisa de estoque em tempo real), rastreabilidade de 

estoque, redução erros de coleta/envio, processos otimizados, alocação eficiente de 

mão-de-obra e melhores atendimentos ao cliente – fatores que se resumem à redução 

das despesas operacionais e mais receita (PONTIUS, 2022, PHAM, 2021). 

No entanto, elas ainda não preenchem uma lacuna importante na minimização 

dos erros de processo: as operações com intervenção humana. 

Com o rápido desenvolvimento da ciência e tecnologia, e o crescimento dos 

custos de mão de obra, os sistemas de armazenamento inteligente estão no foco das 

grandes empresas de logística e comércio online. As tentativas de pesquisa nesta 

área são focadas na substituição de mão de obra humana por robôs inteligentes em 

sistemas de armazenagem (ZHENG et al., 2018). 

O elo mais suscetível a falhas, que pode ter causas diversas, ainda é o 

trabalho manual presente em algumas etapas do processo de armazenagem. Neste 

contexto, surge a tendência atual de automação das etapas do processo, desde o 

registro de entrada e saída de materiais, monitoramento e contagem de itens no 

interior do estoque, que é o processo chamado de inventário, e todas as 

movimentações que possam gerar alterações no registro informatizado do estoque. 

Neste estágio de desenvolvimento fica clara, também, a necessidade de as 

etapas de automatização estabelecerem comunicação eficiente com os sistemas de 

gerenciamento citados anteriormente, criando um circuito fechado de informação, 

atualizado em tempo real (GU, GOETSCHALCKX, MCGINNIS, 2007). 

O grau de automação de armazéns pode se estender a casos mais 

complexos, nos quais se busca uma operação livre de intervenção humana. Nestes 

casos, inclusive operações de movimentação de cargas, controle em tempo real do 

inventário, dentre outras, são realizados por sistemas automatizados, tais como 

veículos autônomos (do inglês, Automated Guided Vehicle - AGV), drones e robôs. A 

necessidade de comunicação e interação com sistemas de gerenciamento de 

almoxarifado para manter as informações atualizadas e a rastreabilidade dos produtos 
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no estoque fazem com que o WMS seja considerado o coração dos almoxarifados 

automatizados (DENG, MAO, GAN, 2018). 

Automação de almoxarifados (do inglês, Warehouse Automation), é uma 

temática em alta nos anos recentes, com evidências tais como a realização de 

desafios anuais na área organizados pela gigante do segmento de comércio 

eletrônico, e umas das maiores e mais valiosas empresas da atualidade, a Amazon 

(SINGH, 2018). As conquistas atingidas durante estes desafios trouxeram valioso 

aprendizado à pesquisa do tema (ZHENG et al., 2018). Os sistemas de almoxarifado 

vêm, consistentemente, estimulando o desenvolvimento de tecnologias de 

automação, com olhos voltados à operação autônoma, de forma a reduzir tempo de 

operação e custos. Diversas tecnologias têm se beneficiado desta tendência, tais 

como sistemas de escaneamento de produtos novos, veículos autônomos, realidade 

virtual, dentre outras. No entanto, a tarefa de integrar estas tecnologias em ambientes 

grandes e operacionalmente complexos representa um grande desafio (RIDOLFI et 

al., 2019). 

Embora esteja disponível uma vasta produção científica para diferentes 

aspectos da operação de armazéns, muitos dos resultados não são devidamente 

comunicados para as empresas de modo a gerar um maior impacto nas operações. 

Uma comunicação mais eficiente, bidirecional, pode auxiliar na identificação de 

desafios e fornecer oportunidades de cooperação entre pesquisadores e usuários 

(praticantes). Ainda existe uma grande necessidade de pesquisas focadas na gestão 

operacional de almoxarifados, que é um tema rico e desafiador. Tratar de problemas 

de logística de armazéns em ambiente industrial provavelmente ainda demanda 

progresso científico substancial. Além disso, abordagens mais simples e dedicadas 

aparentam ser um caminho mais promissor para aplicações críticas, apesar da 

importância do desenvolvimento de soluções mais generalistas (CORRELL et al., 

2018). 

A utilização da tecnologia de visão computacional vem continuamente 

ganhando força, e encontrando aplicações nas mais diversas áreas (HUSSIEN et al., 

2021). A aplicação da tecnologia no processo de registro de identificadores de itens, 

tais como o exemplo imediato dos códigos de barra unidimensional ou bidimensionais, 

como o QR Code (do inglês, Quick Response Code), já aponta uma série de 

benefícios, tais como a possibilidade de identificar os códigos a distâncias muito 

superiores do que os leitores de códigos de barras a laser, reconhecer e identificar 
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(registrar) diversas etiquetas em um mesmo enquadramento de imagem, ou mesmo 

ler códigos de barra sob filmes plásticos. Adicionalmente, outras funções tais como a 

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

DANIELSSON, SMAJLI, 2017; XU, KAMAT, MENASSA, 2018), podem enriquecer o 

banco de dados referentes aos materiais que entram ou saem do estoque. 

A introdução de visão computacional aos processos industriais é, 

frequentemente, motivada por um desejo de reduzir custos melhorando a eficiência 

(e, assim, a produtividade), reduzir erros (e melhorar a qualidade) ou reunir dados. De 

forma igualmente importante, a tecnologia pode suplantar a ausência de mão de obra 

qualificada, ou liberar pessoas de tarefas perigosas, cansativas, ou que demandam 

muito trabalho (SMITH, SMITH, HANSEN, 2021). 

A disponibilidade de câmeras de alta resolução, avanços no hardware dos 

computadores e algoritmos computacionais de alta eficiência alimentam a aplicação 

de visão computacional em diversas áreas (RAVIKUMAR, RAMACHANDRAN, 

SUGUMARAN, 2011).  

Uma solução baseada em visão computacional utilizando uma câmera 2D 

capaz de identificar itens entrando ou saindo de um estoque sem qualquer intervenção 

humana pode tornar o processo mais eficiente e menos suscetível a erros (PATEL, 

CHOWDHURY, 2022). 

Outra tecnologia que tem apresentado um crescimento muito significativo nos 

últimos anos, e que é utilizada pela área de visão computacional, principalmente em 

tarefas de reconhecimento de objetos, é o chamado Machine Learning. Dentre as 

diferentes técnicas desenvolvidas na área, redes neurais artificiais (do inglês, Artificial 

Neural Networks - ANN) e Deep Learning têm marcado presença contínua no 

desenvolvimento de almoxarifados automatizados, bem como nos já tradicionais 

desafios de robótica e identificação de objetos da Amazon Inc. (SINGH, 2018; ZHENG 

et al., 2018). 

Nas aplicações consideradas em sistemas de armazenamento automático, o 

reconhecimento de objetos é, na maioria dos casos, realizado com o uso de visão 

computacional. A essência do problema é a classificação de imagens capturadas. 

Neste aspecto, Alexnet ficou famosa pelas suas conquistas na disputa de 

reconhecimento de imagem de 2012. A rede tornou a CNN o algoritmo central na 

classificação de imagens. Desde então, o índice de sucesso na classificação de 
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imagens tem sido atualizado por diferentes redes neurais, como a VGGNet, 

InceptionNet e ResNet (ZHENG et al., 2018). 

Ainda que as CNNs tenham sido introduzidas há mais de vinte anos, apenas 

recentemente o progresso na tecnologia de hardware computacional e estrutura de 

redes possibilitaram o treinamento de CNNs realmente profundas (HUANG et al., 

2017). 

A indústria 4.0, uma pauta bastante atual, se refere a uma fase da evolução 

na produção industrial que foca, “pesadamente”, em interconectividade, automação, 

aprendizado de máquina e processamento de dados em tempo real (REY et al., 2019). 

Melhorias na acurácia de detectores de objeto em tempo real possibilitam seu 

uso não apenas para sistemas de suporte (recomendações) na tomada de decisões, 

mas também para gerenciamento de processos e redução de intervenção humana 

(BOCHKOVSKIY, WANG, LIAO, 2020). 

A ênfase mais recente na união entre visão computacional e aprendizado de 

máquina, que revolucionou a disciplina, se tornou possível pelos desenvolvimentos 

transformacionais no campo da inteligência artificial, e serviu para aproximar certas 

capacidades de visão de máquina às da visão humana – uma ambição que existe 

desde os primórdios da visão computacional, nos anos 1960. Hoje, Deep Learning é 

reconhecidamente o estado da arte em aprendizado de máquina para visão 

computacional, e a técnica está sendo inserida de forma explosiva em uma série de 

aplicações industriais (SMITH, SMITH, HANSEN, 2021). 

Tecnologias de inteligência artificial representadas por Deep Learning  

conseguem extrair características semânticas com elevada robustez e qualidade de 

informação, e possuem uma excelente habilidade para o aprendizado de 

características (YAO, CHENG, 2021). 

Na era do reconhecimento de objetos baseado em Deep Learning, no qual 

uma grande quantidade de imagens rotuladas é necessária para o treinamento, a 

anotação manual de cada objeto é um trabalho desafiador. É associado a muita 

intervenção humana, e é um trabalho tedioso e sujeito a erros devido à fadiga. 

Portanto, o desenvolvimento de uma técnica de anotação automática desempenha 

um papel crucial para o sucesso no reconhecimento de categorias de objetos (SINGH 

et al., 2018). 
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Recentemente, algumas aplicações práticas das tecnologias de visão 

computacional e aprendizado de máquina, no setor elétrico, foram estudadas por 

diversos autores: 

Xia et al. (2018) propuseram um modelo de reconhecimento por imagem para 

utilização em inspeção de equipamentos elétricos. O modelo, baseado em redes 

neurais, processa imagens adquiridas por robôs e veículos aéreos não tripulados, e 

gera sentenças que refletem o estado dos equipamentos fotografados. 

Yao e Cheng (2021) apresentaram um modelo para reconhecimento de 

equipamentos elétricos que combina Confrontation Network e Deep Forest e se 

provou adequado para aprendizado com poucas amostras. 

Patel e Chowdhury (2022) propuseram um método de classificação de objetos 

por visão computacional utilizando Rede Neural Convolucional Profunda (do inglês, 

Deep Convolutional Neural Network), para identificar itens armazenados em um 

almoxarifado, com o objetivo de oferecer suporte ao gerenciamento de estoque. 

 

  



49 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODO 
 

Nas seções a seguir são apresentados os recursos, tanto materiais quanto 

metodológicos, necessários para o desenvolvimento das atividades previstas nos 

objetivos propostos anteriormente. 

 

4.1 MATERIAIS 
 

A utilização de bancos de dados do inventário do almoxarifado, registros de 

operação (logística), programas de desenho e projeto, pacote Autodesk de 

desenvolvimento de produto, com recursos de modelagem e renderização de 

animações, linguagem de programação e bibliotecas de processamento de imagem, 

e recurso computacional condizente com o desenvolvimento das tarefas de visão 

computacional possibilita a execução parcial das atividades previstas nos objetivos. 

São utilizadas as seguintes ferramentas: 

• Suite Autodesk de Desenvolvimento de produto 2016 

• Linguagem de programação Java 

• Linguagem de programação Python + Pacotes de Visão Computacional 

e Bibliotecas de Imagem 

• Servidor Dell Poweredge T440 – Xeon Silver 4210 – 64 GB 

• Placa de vídeo Nvidia Geforce RTX 3090 

• Computador portátil (hardware embarcado) UDOO Bolt V8 

 

O processo de especificação de componentes mecânicos (estrutura) e 

instrumentação auxiliar é discutido na Seção 5 “Aplicação do Método” deste trabalho. 

Uma vez que não são materiais utilizados no desenvolvimento, mas sim resultado 

dele, consideram-se apenas como sugestões de equipamentos, de forma que outros 

similares, desde que cumpram as mesmas funcionalidades, podem ser utilizados. 

Como sensores para o sistema de visão, tanto na geração das bibliotecas de 

imagens quanto para o reconhecimento de objetos, são utilizadas as seguintes 

câmeras: 

• Intel Realsense Lidar L515 

• Intel Realsense profundidade D435 

• Intelbras VIP 5450 Z 
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4.2 MÉTODO 
 

Partindo-se da análise do fluxo logístico atual da área de suprimentos para 

obras na rede de distribuição da companhia, com suporte na interação contínua com 

a equipe envolvida no processo, é possível uma melhor compreensão dos estágios 

da cadeia de suprimentos. A análise realizada nesta etapa (Etapa 1) permite identificar 

em que estágio do processo se insere a solução aqui proposta, bem como evidenciar 

as lacunas ou gargalos do processo logístico corrente. 

Em um segundo momento, na Etapa 2, o foco é o projeto conceitual da 

estrutura física dos portais, contendo tanto a instrumentação responsável pelo registro 

das informações de entrada e saída de materiais no estoque do almoxarifado quanto 

os sensores e dispositivos voltados à segurança operacional do conjunto, que deve 

ser instalado, futuramente, no almoxarifado central da companhia. Esta etapa é 

calcada na pesquisa e especificação de instrumentação apropriada (câmeras, 

iluminação, sensores ultrassônicos, esteiras com balanças, hardware embarcado, 

dentre outros), e no desenvolvimento dos projetos construtivos, em software de 

desenho e projeto, delineados pelas características operacionais (movimentação de 

cargas) e limitados pelo espaço disponível no galpão. 

Vencido o estágio de projeto da estrutura, na Etapa 3 um modelo de 

integração dos portais de entrada e saída do estoque com o sistema de gestão de 

recursos da empresa é proposto e submetido à aprovação da equipe da Copel. Este 

modelo de integração arca com a responsabilidade da inserção, em tempo real, das 

informações referentes a um determinado material que está adentrando ou deixando 

o estoque do almoxarifado no sistema de gestão de recursos (SAP) da companhia, e 

é fundamentado na implementação e teste de comunicação do software do sistema 

com o software de gestão já utilizado na empresa. 

Uma vez que o sistema de identificação de entrada e saída de materiais no 

estoque é baseado, primariamente, na tecnologia de visão computacional, a avaliação 

de algumas de suas técnicas desempenha um papel bastante relevante no seu 

desenvolvimento, e é o foco da Etapa 4. Atividades complementares como a criação 

de um banco de dados (biblioteca) de imagens, composto por fotografias dos produtos 

armazenados no almoxarifado, e testes de diferentes técnicas ou algoritmos de 

reconhecimento de objetos possibilitam a avaliação da assertividade do sistema em 

identificar os materiais que entram ou saem do estoque. Para a identificação e 
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classificação de objetos, técnicas para segmentação, tais como segmentação por 

histograma, detecção de bordas, análise semântica de imagens, dentre outras, e a 

técnica de Deep Learning são intrinsecamente testadas no processo de treinamento 

de redes neurais. O sistema proposto na metodologia também deve ser capaz de 

coletar e processar informações auxiliares como o peso, medido por células de carga 

(ou balanças) instaladas em esteiras transportadoras, e as formas dos volumes 

registrados, fornecendo ferramentas para, de maneira experimental, monitorar o nível 

de consumo e, consequentemente, a disponibilidade de produtos que são removidos 

do estoque de maneira fracionada. 

Mais adiante, na Etapa 5, protótipos funcionais são construídos para viabilizar 

testes do sistema de visão em condições similares às esperadas no almoxarifado. 

Esta etapa permite avaliar a metodologia, além de fornecer a oportunidade de 

identificar conflitos, dificuldades operacionais ou necessidades especiais, fornecendo 

subsídio para ajustes e refinamento do modelo de integração dos sistemas, com olhos 

voltados à futura implantação no almoxarifado. 

Por fim, na Etapa 6, é apresentada uma análise qualitativa dos possíveis 

impactos da implantação do sistema sobre aspectos operacionais do almoxarifado da 

companhia. Esta avaliação é baseada na análise comparativa da alocação de mão de 

obra envolvida direta e indiretamente nos processos de entrada e saída de materiais 

no estoque antes e após a implementação do sistema automatizado, e elenca 

aspectos subjetivos ou não mensuráveis que devem ser observados como resultado 

da mudança em processos do almoxarifado. 

Na FIGURA 19 é apresentado o fluxograma contendo as etapas previamente 

descritas: 
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FIGURA 19 - FLUXOGRAMA DO MÉTODO DE TRABALHO. 

FONTE: O autor (2022). 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO 
 

Nesta seção são apresentados os estágios do desenvolvimento das soluções, 

bem como os resultados do desenvolvimento. 

 

5.1 DEFINIÇÕES DE PROJETO 
 

Portal foi o termo escolhido para nomear as estruturas responsáveis por 

realizar o controle do fluxo de entrada e saída de materiais no estoque do 

almoxarifado. Portal também remete à ideia de uma demarcação física presente em 

determinada posição de um caminho ou fluxo, o que deve auxiliar, na rotina prática do 

almoxarifado, a absorção dos portais como novas etapas do processo logístico. 

A FIGURA 20 ilustra a estrutura analítica do trabalho (em inglês, Work 

Breakdown Structure diagram – Diagrama WBS) do sistema completo de 

automatização, objeto do projeto de P&D do qual este estudo faz parte. Destacam-se, 

as esteiras e portais, produtos do desenvolvimento apresentado nesta dissertação. Os 

demais itens do diagrama são tecnologias previstas no escopo do projeto de P&D 

número PD-02866-0011/2019, mas não fazem parte deste trabalho, embora 

compartilhem, parcialmente, a mesma infraestrutura (servidor, redes, acesso aos 

sistemas). 

 

FIGURA 20 - DIAGRAMA WBS DO PROTÓTIPO COMPLETO - SISTEMA AUTOMATIZADO 

 

FONTE: O autor (2020). 
 

5.1.1 REQUISITOS DE PRODUTO 

 

Compreendido o contexto de aplicação e as funcionalidades mais imediatas 

do sistema a ser desenvolvido, passa-se às condições e limitações que moldam a 

solução de forma a atender exigências relativas ao negócio do cliente e ao produto 

desenvolvido. Estas condições são brevemente discutidas aqui, na forma de requisitos 

de produto/negócio. 

Sistema de Inventário Automatizado

Drone Base Drone Robô Base Robô Esteira Portal Servidor

Objeto da dissertação 
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Requisito 1 – Segurança das pessoas: um requisito altamente prioritário para 

a Copel é a segurança dos trabalhadores do almoxarifado. Desta forma, qualquer 

intervenção, como é o caso da instalação de novos equipamentos (os portais e 

esteiras), deve levar em conta a manutenção da segurança operacional no 

almoxarifado. O maior risco inerente à presença dos portais no espaço do 

almoxarifado é o de colisão das empilhadeiras que realizam a movimentação de 

produtos. Neste caso, os portais devem ser providos de itens de sinalização visual e 

sonora, alertando os operadores e minimizando o risco de colisões, tanto com a 

própria estrutura dos portais quanto com pessoas que circulam nas proximidades. 

Requisito 2 – Comunicação de erros: do ponto de vista operacional, os portais 

devem apresentar formas de orientar os operadores de empilhadeiras quando da 

passagem para verificação dos produtos, no sentido de prover instruções quanto à 

manobra, posicionamento da carga sob a estrutura dos portais, tempo de 

permanência, liberação de passagem, e eventuais erros que demandem ações 

diferentes. De forma integrada, o sistema deve reportar erros e divergências, 

permitindo à equipe da Copel a tomada de decisões para solucionar os problemas. 

Requisito 3 – Devolução de material: ainda do ponto de vista funcional do 

conjunto, o sistema deve ser capaz de registrar, através dos portais, o fluxo de retorno 

de materiais não utilizados nas obras, ou seja, itens que foram expedidos para 

utilização nas obras, eventualmente geraram sobras de material não utilizado, e 

precisam ser novamente incorporados ao estoque do almoxarifado. 

Requisito 4 – Integração: o novo sistema deve interagir com o sistema ERP 

da empresa, de modo que um fluxo bidirecional de informações seja garantido, ou 

seja, o sistema deve ter acesso ao banco de dados que contém os registros e 

informações sobre o estoque, e nele poder inserir as informações coletadas no 

processo de verificação dos portais, de forma a atualizar em tempo real os dados do 

estoque. 

Requisito 5 – Segurança de dados: por fim, um item também considerado de 

alta prioridade pelo cliente é a proteção de dados. Uma vez que o sistema deve operar 

em rede, e com acesso aos bancos de dados do sistema ERP da concessionária, são 

necessárias camadas de proteção para evitar a invasão da rede por agentes externos, 

preservando a confidencialidade e segurança dos dados do almoxarifado. 
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Os pontos apresentados na seção de requisitos são formalmente 

considerados no escopo do projeto, e devem, necessariamente, ser atendidos em seu 

desenvolvimento. 

 

5.2 ESTUDO DO FLUXO LOGÍSTICO DO ALMOXARIFADO 
 

A correta compreensão do fluxo logístico do almoxarifado é de fundamental 

importância para o entendimento do cenário ao qual se propõe a implantação do 

produto tecnológico aqui estudado. Também, é deste entendimento que são 

levantados os parâmetros necessários para o estágio de desenvolvimento do software 

e integração de sistemas, pois nas etapas deste fluxo ocorrem as interações entre os 

usuários e o sistema ERP da Copel. Nesse sentido, são relevantes a apresentação e 

a discussão das suas principais etapas. 

De uma perspectiva mais global, o fluxo pode ser dividido em dois grandes 

grupos. O primeiro grupo é composto pelas etapas que não sofrem impacto direto (ou 

necessidade de grandes ajustes) da inserção dos portais. O segundo grupo é 

composto pelas etapas que são diretamente impactadas pela adoção dos portais, e 

sua estrutura precisa ser compreendida de uma ótica de dois retratos temporais 

distintos, um antes da alteração, que mostra o fluxo atual, e outro após a alteração, 

que configura um novo fluxo. 

Embora o primeiro grupo não seja significativamente afetado pela adoção dos 

portais, seu entendimento é relevante, e suas etapas serão discutidas brevemente nos 

próximos parágrafos. Um fluxograma simplificado das etapas deste grupo é 

apresentado na FIGURA 21. 

 

FIGURA 21 - ETAPAS INDEPENDENTES DOS PORTAIS 

 

FONTE: O autor (2021). 
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A primeira etapa é a abertura do processo de compras dos produtos por um 

“funcionário Copel Abertura de Processo”, e é realizada na forma de licitações. Ao 

final do processo licitatório, o fornecedor (empresa ganhadora da licitação) 

providencia os produtos e envia à Copel a nota fiscal referente ao pedido. O 

“funcionário Copel” recebe a nota fiscal e realiza o cadastro no SAP. Cerca de 90% 

dos fornecedores são cadastrados (homologados) no SAP, facilitando o processo de 

troca de informações. Para os cerca de 10% restantes, sem cadastro prévio, o 

processo de inserção de dados é realizado manualmente. 

A segunda etapa é a monitoria fiscal. O fornecedor entra em contato com o 

“funcionário Copel” responsável pela monitoria no SAP, que confere se o pedido está 

devidamente cadastrado no SAP, do ponto de vista de contrato, visando evitar 

problemas fiscais, tributários, de entrega, dentre outros. Uma vez que todas as 

informações estejam corretas, o fornecedor faz o envio dos produtos ao local definido 

no pedido. 

A terceira etapa é um processo de responsabilidade da portaria. Um 

responsável na portaria do polo Atuba recebe o material enviado pelo fornecedor 

juntamente à sua respectiva nota fiscal, digitaliza a nota, e realiza uma verificação do 

número do pedido e dos volumes no SAP, confrontando com o material recebido. Por 

fim, informa no SAP a data de recebimento dos produtos. 

Na sequência, acontece o descarregamento, etapa na qual um operador de 

máquina (empilhadeira) realiza o descarregamento da mercadoria na área de 

recebimento. 

A partir deste ponto, se inicia a etapa de logística. Um “funcionário Copel 

Logística” verifica no SAP que há uma nova mercadoria disponível na área de 

recebimento, confronta as informações constantes na nota fiscal com os materiais 

disponibilizados no pallet, e realiza a transação MIGO (do inglês, Movement In Goods 

Out), que é uma transação SAP de entrada de mercadoria, confirmando que as 

informações cadastradas estão corretas. Após a transação MIGO, a mercadoria é 

liberada para ser transferida ao depósito 1349, também denominado estoque virtual, 

uma área específica para recebimento de materiais, mas que não caracteriza o 

estoque propriamente dito. 

A etapa de transferência para o depósito 1349 é caracterizada pelo transporte 

da mercadoria, por um operador de máquina, da área de recebimento para o depósito 

1349. 
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Na etapa de qualidade, um “funcionário Copel Qualidade” verifica no SAP que 

há nova mercadoria disponível no depósito 1349, então realiza a inspeção de 

qualidade da mercadoria para liberar para o estoque e executa a operação MIGO no 

SAP, confirmando que as informações de entrada estão corretas, e fica no aguardo 

da liberação do financeiro para mudar o status daquela mercadoria para “utilização 

livre”. 

Na etapa do financeiro, um “funcionário Copel Financeiro” verifica no SAP que 

existe uma nova transação pendente de liberação, e realiza a transação SAP MIRO 

(do inglês, Movement In Receipts Out), liberação financeira da mercadoria. 

Ao final desta sequência, se inicia o segundo grande grupo de etapas, 

apontado anteriormente. Nos próximos parágrafos, este grupo será discutido do ponto 

de vista do fluxo atual do almoxarifado. A FIGURA 22 mostra suas etapas em um 

fluxograma simplificado. 

 

FIGURA 22 - ETAPAS AFETADAS PELA ADOÇÃO DOS PORTAIS - FLUXO ATUAL 

 

FONTE: O autor (2021). 
 

Na primeira etapa deste grupo, a de almoxarifado, um “funcionário Copel 

Almoxarifado” emite um pedido de transferência ou realiza a transação MIGO 311 no 

SAP para transferir a mercadoria do depósito 1349 para o estoque 1354, e faz o 

endereçamento da mercadoria no SAP, ou seja, define o local exato dentro do estoque 

onde a mercadoria será armazenada. 

Na etapa de transferência, um operador de máquina leva a mercadoria do 

depósito 1349 para o estoque 1354, onde ela ficará disponível para consumo. 

Na etapa de saída de mercadoria, um “funcionário Copel Envio” verifica no 

SAP que existe uma solicitação de remessa de material para uma obra. O material é 

removido do estoque, por um operador de máquina, e disponibilizado na área de 
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expedição. O funcionário realiza a conferência manual de todos os materiais daquela 

remessa que serão encaminhados para a obra, e então informa no SAP que a 

remessa foi enviada para consumo, dando baixa dos itens no estoque. 

Por fim, na etapa de retorno de sobra, um “funcionário Copel Envio” recebe 

materiais que eventualmente sobraram na obra, procede o retorno dos materiais para 

o estoque 1354 e realiza a operação reversa no SAP, tornando-os novamente 

disponíveis para utilização. 

Com a implantação do sistema de portais no almoxarifado, um novo fluxo 

passa a ser necessário para o segundo grupo de etapas. A FIGURA 23 apresenta um 

fluxograma resumido que sugere a nova sequência de etapas. Nos parágrafos a 

seguir, as etapas são comentadas mais detalhadamente. 

 

FIGURA 23 - ETAPAS SUGERIDAS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DOS PORTAIS 

 

FONTE: O autor (2022). 
 

Na primeira etapa ocorre a passagem das mercadorias pelo portal de entrada. 

O operador de máquina coloca a mercadoria sobre a esteira do portal, no caso de 

objetos menores (caixas de volume e peso limitados, carregados manualmente), ou 

passa a mercadoria sob o portal, no caso de volumes maiores utilizando uma 

empilhadeira. Um “funcionário Copel Almoxarifado” realiza o login no sistema, com 
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usuário e senha Copel, e o conjunto portal de entrada realiza a leitura, via imagem, da 

etiqueta QR Code da embalagem da mercadoria. A etiqueta contém uma série de 

informações, tais como a descrição do material, código do material, volume, 

quantidade, número do pedido, dentre outros possíveis. 

Na etapa seguinte, de Almoxarifado, o sistema computacional inicia pelo 

processo de conferência da transação MIGO. Se a transação foi realizada com 

sucesso, o processo seguinte é liberado. Se é encontrada alguma divergência, o 

sistema apresenta um alerta para o usuário e a mercadoria fica retida no depósito 

1349. No processo subsequente, o sistema confere se a transação MIRO foi liberada. 

Da mesma forma que no caso anterior, o processo seguinte é liberado em caso 

positivo, enquanto a mercadoria fica retida no caso de detecção de divergência. Após 

a conferência das transações MIGO e MIRO, o sistema executa a transação MIGO 

311 ou ME21N, no SAP, para transferência da mercadoria para o 1354, e informa que 

a operação foi realizada com sucesso. Por fim, o sistema informa ao usuário as 

posições disponíveis no estoque para armazenamento da mercadoria, de acordo com 

sua classificação. O “funcionário Copel Almoxarifado” seleciona a posição desejada, 

e confirma. Na etapa seguinte, o operador de máquina transporta a mercadoria para 

o estoque 1354. 

Na etapa de saída de mercadoria, o “funcionário Copel Envio” verifica que 

existe uma nova solicitação de remessa para obra, no SAP. O material é coletado no 

estoque, processo chamado de picking, e disponibilizado no pallet. Durante o picking 

o funcionário realiza, de forma intrínseca, a conferência manual de todos os materiais 

coletados. Com o pallet preenchido, um operador de máquina dispõe os itens na 

esteira de saída, ou sob o portal de saída, para a coleta de informações. Com a leitura, 

o sistema insere no SAP a informação de que os materiais foram enviados para a área 

de consolidação, onde um ou mais pallets referentes a uma mesma remessa são 

compactados em arranjos prontos para o envio para obra. Neste estágio, os materiais 

do pedido ainda constam no estoque, mas com um status de transição. Finalmente, 

quando os pedidos consolidados são expedidos para as obras, os materiais deixam 

de constar no estoque, e o sistema retorna ao usuário o novo status dos materiais 

enviados. 

Na etapa de retorno de sobras, o “funcionário Copel Envio” recebe os 

materiais que retornaram, sem uso, da obra, dispõe na esteira ou portal para 

identificação, e realiza o login no sistema com usuário e senha Copel. O portal realiza 
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a leitura por imagem dos materiais, e informa o SAP que aqueles materiais devem ter 

o status modificado para utilização livre. Neste ponto, o fluxo retorna para a etapa na 

qual o sistema informa as posições disponíveis para endereçamento, e assim por 

diante. 

 

5.3 PROJETO DOS PORTAIS E ESTEIRAS 

5.3.1 DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO TRABALHO 

 

Para um entendimento estruturado e resumido do funcionamento dos portais 

e esteiras, são apresentados, a seguir, seus diagramas WBS. 

A FIGURA 24 ilustra o diagrama WBS das esteiras, mostrando, em níveis, 

seus processos e subprocessos. 

 

FIGURA 24 - DIAGRAMA WBS DAS ESTEIRAS 

FONTE: O autor (2020). 

 

Da mesma forma, a FIGURA 25 apresenta o diagrama WBS do portal, com 

suas respectivas divisões. Destaca-se que ambos os dispositivos, esteira e portal, 

atuam de forma complementar, com o objetivo último de coletar e fornecer 

informações ao sistema ERP da empresa, ou, em outras palavras, realizar o registro 

de entrada e saída de materiais do estoque, e atualizar o banco de dados do sistema 

ERP. 
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FIGURA 25 - DIAGRAMA WBS DOS PORTAIS 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

5.3.2 AVALIAÇÃO DE CONCEITOS CONSTRUTIVOS 

 

Colocada a estrutura funcional dos portais e esteiras, avança-se à questão 

construtiva da estrutura. Nesta etapa, passa a ser relevante a configuração física do 

barracão, como dimensões e áreas disponíveis para instalação, além da 

movimentação (fluxo) de materiais no almoxarifado. Com o intuito de avaliar a 

interação dos portais com as restrições físicas do local, foram propostas três variações 

construtivas para o produto. A primeira delas, ilustrada na FIGURA 26, consiste em 

um portal estrutural com bases fixas ao solo. Trata-se do conceito mais simples 

construtivamente. Um eventual ponto desfavorável é a necessidade do uso de uma 

área no solo, e a suscetibilidade a contatos com pessoas e veículos. 
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FIGURA 26 - PORTAL EM ARCO 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

A segunda proposta, ilustrada na FIGURA 27, apresenta o conceito de um 

“portal” suspenso, sem contato com o solo. A principal vantagem deste conceito é a 

utilização reduzida de área no solo, e a impossibilidade de contato direto (colisões, 

por exemplo) de pessoas e veículos com sua estrutura. Em contrapartida, uma maior 

complexidade construtiva e a dificuldade de manutenção posterior limitam a adoção 

do conceito. O portal deveria ser fixado à estrutura metálica da cobertura do galpão, 

por elementos flexíveis como cabos de aço, por exemplo, ou rígidos. 

 

FIGURA 27 - PORTAL SUSPENSO 

 

FONTE: O autor (2020). 
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A terceira proposta, que pode ser observada na FIGURA 28, é uma variação 

do portal apresentado no primeiro conceito. Trata-se de uma estrutura rígida, também 

com bases fixas ao solo, mas montada solidariamente à parede do galpão, 

posicionada exatamente na porta de entrada, no caso do portal de admissão de 

materiais no estoque, e na porta de saída, no caso do portal de expedição de 

materiais. Este conceito traz uma combinação dos benefícios dos dois conceitos 

anteriores, notadamente, a simplicidade construtiva, facilidade de manutenção, a 

preservação de áreas úteis (circulação) do piso e, consequentemente, a minimização 

da possibilidade de colisões. Como limitações, a estrutura depende necessariamente 

das características da parede do galpão, e fica restrita à localização das portas de 

entrada e saída, limitando sua adaptação a diferentes modos de fluxo de produtos. 

 

FIGURA 28 - PORTAL FIXO À PAREDE DO BARRACÃO 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

Para todas as propostas apresentadas, a escolha dos materiais para a 

construção dos portais se limitou a algumas alternativas. As estruturas, a serem 

instaladas em um ambiente “industrial”, com alto fluxo de pessoas e veículos de 

transporte, devem ser robustas e duráveis. Neste caso, a escolha de estruturas 

metálicas foi direta e inquestionável. Como segundo filtro, a simplicidade construtiva 

somada à facilidade de manutenção e intervenções futuras reduziram a escolha a, 

basicamente, duas opções: o uso de perfis de alumínio extrudado ou de treliças 
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modulares, comercialmente conhecidas como box truss. A versatilidade dos materiais 

sugeridos é tamanha que mesmo a combinação das duas alternativas em numerosas 

variações é uma possibilidade. A FIGURA 29 apresenta alguns exemplos de módulos 

do tipo box truss, que são estruturas de uso bastante recorrente em montagem de 

palcos em shows e apresentações, montagem de estruturas em centros de 

convenções, feiras, dentre outros, justamente devido à facilidade de montagem e 

desmontagem e à combinação de módulos nas mais variadas formas possíveis. 

 

FIGURA 29 - TRELIÇAS MODULARES DO TIPO BOX TRUSS 

 

FONTE: Auratec, [s.d.]. 

 

5.3.3 SELEÇÃO DE CONCEITO E REFINAMENTOS DE MODELO 

 

As alternativas foram apresentadas à Copel, e decidiu-se, em comum acordo, 

que o portal deveria ser construído de acordo com o primeiro conceito, ou seja, uma 

estrutura modular fixada ao piso. As treliças modulares do tipo box truss foram a 

escolha de material predominante para a construção. 

Alguns dos pontos já discutidos como vantagens do conceito em questão 

foram decisivos para a escolha, tais como a simplicidade construtiva e a flexibilidade 

na combinação de módulos, já disponíveis comercialmente e padronizados, com uma 

série de acessórios para montagem e adaptações. Outro ponto bastante relevante foi 

uma adequação à logística do almoxarifado. Este pode ser dividido simplificadamente, 

do ponto de vista de fluxo de entrada e saída de materiais, em três estágios: 
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recebimento, estoque e expedição. Ainda, existe um estágio intermediário, aqui 

denominado “estoque virtual”, que é caracterizado pela situação na qual insumos já 

adentraram o galpão, mas ainda devem passar por uma classificação prévia, antes de 

seguirem para o estoque. A área onde está localizado o “estoque virtual” pode ser 

observada na FIGURA 2, onde está identificada como “recebimento” (também 

referenciado, em termos de SAP, como 1349). Neste caso, o portal de entrada 

precisou ser deslocado, fisicamente, para uma posição mais afastada da porta, e 

posterior à região do “estoque virtual”.  

Neste estágio, passa-se ao trabalho de modelamento inicial da proposta 

escolhida. A FIGURA 30 ilustra a primeira versão do portal. Observa-se que se trata 

de um portal simples, com duas colunas e uma viga superior. A esteira foi posicionada 

ao lado do portal, ainda de forma independente. Os primeiros elementos de 

sinalização operacional e segurança, como luzes e barreiras para delimitação de 

circulação de pessoas foram inseridos para visualização do conceito. 

 

FIGURA 30 - PORTAL EM ARCO - PRIMEIRA VERSÃO 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

 

Ao longo do processo de desenvolvimento do modelo diversas modificações 

e adequações foram realizadas, até se chegar ao modelo final, sugerido como produto 

a ser instalado no local, mostrado na FIGURA 31. Com olhos voltados à segurança 

operacional do conjunto, requisito 1 – “Segurança das Pessoas”, levando-se em conta 
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a possibilidade de colisões de veículos (empilhadeiras) com a estrutura do portal, bem 

como a segurança das pessoas que circulam na área, uma série de detalhes passou 

a integrar o projeto do portal. Reforços, na forma de colunas adicionais, voltados à 

estabilidade e robustez da estrutura do portal foram adicionados. A listagem de 

componentes da estrutura dos portais é fornecida no APÊNDICE 1. As sinalizações 

horizontais, na forma de setas de indicação de direção, faixas e delimitações das 

áreas de circulação, auxiliam na comunicação visual e segurança das pessoas. A 

esteira fica integrada à lateral do portal, em um conjunto único. 

 

FIGURA 31 - MODELO FINAL DO CONJUNTO PORTAL-ESTEIRA 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Com os modelos dos portais finalizados, a etapa de posicionamento no 

almoxarifado traz a proposta de uma adequação de layout para o estabelecimento de 

uma rota bem definida para a movimentação das empilhadeiras, uma vez que a 

distribuição das áreas do almoxarifado, que conta com a porta de recebimento muito 

próxima à porta de expedição, não favorece um fluxo unidirecional para os materiais. 
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A FIGURA 32 mostra o novo layout. Nota-se, em contraste com o arranjo mostrado 

na FIGURA 2, a criação de uma área de inspeção de qualidade tomando espaço de 

parte da blocagem, e adjacente à área de recebimento (estoque virtual), e o 

posicionamento do portal de entrada imediatamente na saída desta nova área de 

inspeção de qualidade. Esta alocação força a passagem dos materiais pelo portal de 

entrada logo após as verificações e remoção para transporte ao estoque (referência 

SAP 1354). O portal de saída, por sua vez, fica localizado próximo às portas do 

barracão, em uma posição posterior, em termos de deslocamento, aos estoques e à 

área de expedição. Da mesma forma, este arranjo torna natural a passagem pelo 

portal de saída após a remoção dos materiais do estoque e verificações de expedição. 

 

FIGURA 32 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE LAYOUT 

FONTE: O autor (2021). 

 

5.4 FUNCIONAMENTO DOS PORTAIS 
 

Os portais foram idealizados para conter uma câmera fotográfica para a 

identificação de volumes grandes, inseridos ou removidos do estoque com o auxílio 

de empilhadeiras, e esteiras para a entrada e saída de pequenas caixas carregadas 

manualmente. Da mesma forma, as esteiras contêm uma câmera fotográfica, mas 

também possuem uma balança integrada para registro de peso dos materiais 

menores, principalmente itens consumidos de forma fracionada, como parafusos, 
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arruelas, pequenas ferragens, dentre outros. A balança deve ter capacidade máxima 

de aproximadamente 50 kg, de forma a apresentar resolução suficiente para a 

pesagem de diferenças de alguns gramas. A título de referência, apenas, o modelo G 

50, da Alfa Instrumentos, tem capacidade nominal de 50 kg, sensibilidade de 2 mV/V, 

5000 divisões, e suporta sobrecargas de até 150% da capacidade nominal. 

Uma ligeira distinção, em termos de funcionamento, deve ser feita entre o 

portal de entrada e o de saída. 

No portal de entrada, devem passar materiais novos, que chegam em 

embalagens fechadas. Neste caso, o novo processo prevê a geração de etiquetas QR 

Code para a identificação das entradas via reconhecimento de etiquetas por visão 

computacional. A FIGURA 33 resume o processo de entrada. 

 

FIGURA 33 - PROCESSOS DO PORTAL DE ENTRADA 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

O reconhecimento de materiais por câmeras (sistema de visão computacional) 

na entrada, com o detalhe da admissão pelo portal, à esquerda, e pela esteira, à 

direita, é ilustrado na FIGURA 34. 
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FIGURA 34 - ENTRADA DE MATERIAIS 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Embora o processo no portal de saída, no que se refere à passagem pelo 

portal e pela esteira, seja o mesmo, existe uma diferença importante na técnica de 

identificação. Como os materiais usualmente deixam o estoque de forma fracionada, 

a utilização de etiquetas para sua identificação é inviável. Neste caso, o trabalho de 

visão computacional é mais complexo e difícil, e consiste no reconhecimento dos 

materiais diretamente por visão. O fluxograma da FIGURA 35 resume o processo. 

 

FIGURA 35 - PROCESSOS DO PORTAL DE SAÍDA 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

A FIGURA 36 mostra o reconhecimento de materiais pelo portal de saída, à 

esquerda, e pela esteira, à direita. 
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FIGURA 36 - SAÍDA DE MATERIAIS 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Por fim, em termos de acessórios e sensores, os portais buscam atender ao 

requisito 1 – Segurança das pessoas, requisito 2 – Comunicação de erros, requisito 3 

– Devolução de material e 4 – Integração de sistemas. A FIGURA 37 mostra alguns 

dos principais sensores e acessórios, como a esteira, os monitores para comunicação 

e interação com os operadores, os sensores de proximidade para minimizar risco de 

colisões, sensores de barreira que são utilizados para iniciar o sistema quando da 

passagem da carga, e luzes do tipo semáforo, para instruir quanto ao avanço ou 

parada. 
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FIGURA 37 - ACESSÓRIOS FUNCIONAIS E DE SEGURANÇA 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Ainda, na FIGURA 38, são detalhados os sinalizadores do tipo giroflex com 

alarme sonoro, que podem ser programados para disparar tanto em casos de risco 

iminente de colisão quanto para alertas de outra natureza, a câmera, que o principal 

sensor do sistema de visão, e um refletor para ajuste das condições de iluminação 

dos materiais passando sob o portal. 

 

FIGURA 38 - EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS 

 

FONTE: O autor (2021). 
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5.5 MODELO DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS 
 

Estabelecida a proposta conceitual dos portais, atendendo os requisitos 

funcionais e de segurança física, a questão da sua integração com o sistema ERP da 

Copel torna-se o foco nessa seção. 

O sistema dos portais deve operar em uma infraestrutura de redes integradas, 

como ilustrado no diagrama simplificado da FIGURA 39. 

 

FIGURA 39 - INFRAESTRUTURA - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

O diagrama apresenta a integração de três redes distintas: 

• A rede existente da Copel, delimitada no retângulo alaranjado, é o ambiente no 

qual opera o sistema SAP, com acesso ao banco de dados do estoque do 

almoxarifado, com as informações sobre os produtos e o status de cada item. 

Atualmente, esta é a rede que recebe uma série de entradas manuais, através 

do SAP, em algumas etapas do processo. 

• A sub-rede Inventário, delimitada no retângulo maior azul, à esquerda, é a rede 

proposta para viabilizar o funcionamento do sistema de inventário 

automatizado. A rede contém os portais, que podem ser considerados os 

“olhos” do sistema, um servidor que deve hospedar o sistema de visão 



73 

 

 

computacional e um banco de dados dedicado do sistema. Estes elementos, 

juntos, são responsáveis pelo processamento das informações dos portais e 

pela comunicação com o sistema SAP, e o pelo acesso ao serviço web onde 

os usuários poderão interagir com o sistema de verificação. Esta rede funciona 

de forma isolada e se comunica com a rede Copel através de uma conexão 

protegida por Firewall, para realizar a troca de informações com o sistema SAP 

por meio de uma programação de interface de aplicativo (do inglês, Application 

Interface Programming - API) desenvolvida especificamente para este fim. 

• A terceira rede representada no diagrama, no retângulo menor azul, é a rede 

de cliente do Lactec, que deve se comunicar, via acesso remoto à uma rede 

privada virtual (do inglês, Virtual Private Network - VPN), com a sub-rede 

Inventário durante as etapas de desenvolvimento, implantação e testes do 

sistema. 

Em termos de desenvolvimento dos sistemas, a arquitetura de software 

controlador de visualização de modelo (em inglês, Model View Controller - MVC) foi 

selecionada visando dividir as responsabilidades, reduzindo, consequentemente, a 

complexidade. Assim, eventuais alterações em uma das camadas não impactam as 

demais, de forma que tarefas de atualização de layouts, adição de recursos, 

manutenção do código, dentre outras, tornam-se menos suscetíveis a problemas. 

Alguns aspectos do desenvolvimento são delimitados pela necessidade de 

alinhamento com os moldes utilizados nos projetos de P&D do cliente, como: sistema 

desenvolvido em Java, utilização de serviços do ERP da concessionária para troca de 

dados do almoxarifado, e integração, tanto do sistema ERP quanto dos portais, com 

base no padrão REST (do inglês, Representational State Transfer). 

Esta proposta de modelo visa o atendimento do requisito 4 – Integração, e do 

requisito 5 – Segurança de dados. 

Algumas precauções são tomadas, em especial no que tange à segurança de 

dados, como o desenvolvimento da API pela equipe interna de TI da Copel, a liberação 

exclusiva dos pontos de comunicação (endpoints) estritamente necessários à 

operação dos sistemas integrados, e o uso de proteção via firewall e proxy, 

minimizando a abertura de brechas de segurança para evitar ataques maliciosos à 

rede. 
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5.6 IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETOS POR VISÃO COMPUTACIONAL 
 

O complexo trabalho de visão computacional envolvido no projeto pode ser 

dividido, para fins de entendimento do método, em três macro etapas que seguem 

uma sequência lógica: geração dos datasets de imagens, treinamento das redes 

neurais e testes de validação. 

A etapa de geração do datasets, consiste na produção de bibliotecas de 

imagens representativas das condições esperadas normalmente nos processos de 

entrada e saída de produtos no almoxarifado. Para a produção das fotos foi utilizado 

um mecanismo composto por uma estrutura metálica ajustável e automatizada, na 

qual são instaladas as câmeras Intel Realsense L515. O dispositivo possibilita a 

produção de fotos de topo tiradas de diferentes posições sobre o arranjo de produtos, 

uma vez que conta com quatro câmeras e um sistema de movimentação sobre trilhos. 

A FIGURA 40 ilustra o processo de produção das fotos utilizando o mecanismo. 

 

FIGURA 40 - MÉTODO DE AQUISIÇÃO DAS FOTOS 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Consideradas as características do processo atual de entrada e saída de 

materiais, buscou-se prever e adiantar situações menos favoráveis para o processo 

de identificação por imagem, no sentido de fornecer dados robustos para a etapa 

posterior, de treinamento. Neste sentido, foram definidos diferentes padrões de 

organização dos produtos sobre os pallets, cobrindo parte das possibilidades 

esperadas na prática. Arranjos organizados, com itens mais ou menos espaçados, 
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como o mostrado na FIGURA 41, representam casos menos problemáticos em termos 

de visão computacional. Arranjos como este foram escolhidos, inclusive, para a 

catalogação do código dos materiais fotografados, como observado nos cartões 

amarelos posicionados junto a cada modelo de parafuso da montagem.  

 

FIGURA 41 - ARRANJO ORGANIZADO E ESPAÇADO DE ITENS 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Diferentes arranjos, com variações de posicionamento, angulações para 

materiais com geometrias mais complexas, empilhamento ou sobreposição de itens, 

como o caso ilustrado na FIGURA 42, também foram registrados. 
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FIGURA 42 - ARRANJO COM SOBREPOSIÇÃO DE ITENS 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Ainda, com olhos voltados à diferença nas condições de organização de 

produtos na entrada, ou admissão de materiais, e na saída, quando os materiais são 

despachados do almoxarifado, estes cenários foram registrados e agregados ao 

dataset. A FIGURA 43 mostra um exemplo deste contraste: à esquerda, um caso típico 

de entrada de materiais, admitidos em caixas fechadas, o que dificulta ou impossibilita 

a identificação via processos de classificação; à direita, um caso de saída de materiais 

com um pedido contendo produtos diversos, alguns em caixas fechadas, outros em 

pacotes plásticos, outros ainda com unidades empilhadas. 

 

FIGURA 43 - CONTRASTE ENTRE ENTRADA E SAÍDA 

 

FONTE: O autor (2021). 
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Outro aspecto relevante na formação dos datasets é a necessidade de muitas 

imagens de cada classe (produto) para um treinamento eficiente das redes. Uma vez 

que o processo de produção das fotos no almoxarifado é lento e bastante trabalhoso, 

além de demandar o suporte de um operador para realizar a coleta e movimentação 

para disponibilizar os itens, o número de fotos acaba limitado. De forma a contornar 

esta dificuldade, as redes neurais utilizam técnicas de ampliação de dados (do inglês, 

data augmentation) para prover conjuntos maiores de imagens de cada classe. 

Diversas técnicas podem ser utilizadas, como a rotação (do inglês, rotation), 

espelhamento (do inglês, flip), “aplicação de zoom” (do inglês, scaling), dentre outras 

diversas, e todas inserem o resultado das transformações como novas imagens, 

multiplicando o número de entradas do dataset durante o treinamento. Outro recurso 

foi a utilização de imagens sintéticas, geradas via software. Neste caso, o programa 

Blender 3D foi utilizado na importação de modelos CAD (do inglês, Computer Aided 

Design) de alguns materiais, na geração de cenas montadas artificialmente em 

ambiente virtual, aplicação de texturas, simulação de posição de câmeras e 

renderização, dentre outras ferramentas possíveis. A FIGURA 44 mostra o ambiente 

de trabalho do Blender 3D durante a composição das cenas e, a FIGURA 45, uma 

imagem gerada artificialmente no programa. 

 

FIGURA 44 - AMBIENTE DE TRABALHO DO BLENDER 3D 

 

FONTE: O autor (2021). 
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FIGURA 45 - IMAGEM SINTÉTICA RENDERIZADA NO BLENDER 3D 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Uma vez que o processo de treinamento das redes é do tipo assistido, um 

processo final de preparação das imagens é necessário. Neste processo de rotulagem 

(do inglês, labeling), as imagens passam por um processo manual de identificação 

das regiões onde aparecem os itens, utilizando-se uma “caixa delimitadora” (do inglês, 

bounding box), e os itens marcados são rotulados com o nome que devem receber no 

aprendizado da rede, gerando, ao final do processo, imagens contendo referências 

das coordenadas / posições dos itens e um rótulo com a identificação de sua classe. 

Este processo foi realizado com o software LabelImg, cujo ambiente de trabalho é 

ilustrado na FIGURA 46. 
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FIGURA 46 - PROCESSO DE LABELING 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Finalizada a preparação dos datasets, passa-se ao treinamento das redes. 

Este processo, na prática, consiste em ensinar às redes quais são os produtos a 

serem reconhecidos. 

As redes utilizadas nos treinamentos são códigos prontos, de acesso livre. 

Utilizou-se, neste estudo, a rede Yolo V4 e redes neurais Convolucionais (do inglês, 

Convolutional Neural Network - CNN, ou ConvNet). Ainda, particularmente no caso 

das CNNs, diferentes redes foram testadas: AlexNet, VGGNet, SqueezeNet, 

InceptionV3, Resnet-50 e DenseNet. 

Para todos os treinamentos, o primeiro passo é fornecer à rede o acesso aos 

conjuntos de dados (do inglês, datasets). Então, uma série de hiperparâmetros, tais 

como o número de épocas, a taxa de aprendizagem, tamanho do lote (do inglês, batch 

size), validação cruzada (do inglês, k-fold validation), número de neurônios da última 

camada, função de custo (do inglês, loss function), e função de otimização (do inglês, 

optimizer function) são definidos antes do início do treinamento. Ainda na fase de 

ajuste dos parâmetros, é definida a técnica de transferência de aprendizado (do inglês, 

transfer learning) das redes. Duas técnicas distintas foram testadas: extração de 

características (do inglês, feature extraction) e ajuste fino (do inglês, fine tuning). Por 

fim, o código (rede) é iniciado para rodar o treinamento. 

Os valores utilizados em cada parâmetro ajustável são definidos por 

experimentação, observando-se os resultados a cada treinamento e realizando-se os 
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devidos ajustes, ou por conclusões de experiências anteriores indicadas em 

bibliografia, embora este último não seja eficiente para todos os parâmetros, visto que 

a resposta obtida varia muito de caso a caso, e é bastante sensível às características 

dos datasets e da assertividade esperada. 

As redes devidamente treinadas, resultado obtido ao final do processo, 

constituem a espinha dorsal do sistema de visão computacional, que tem por objetivo 

classificar e contar produtos, em tempo real, a partir de imagens geradas nos portais 

durante os processos de entrada e saída de materiais do almoxarifado. O fluxograma 

da FIGURA 47 resume o processo de desenvolvimento utilizando visão 

computacional. 

 

FIGURA 47 - RESUMO DO USO DE VISÃO COMPUTACIONAL 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

 

 

5.7 RESULTADOS 
 

5.7.1 Interface com o usuário do sistema 

 

O desenvolvimento de uma interface de usuário para a operação do sistema 

foi utilizado para atender a dinâmica dos processos alterados pela inserção dos 

portais. A abordagem utilizada visa a experiência do usuário, e consiste na criação 

das telas que serão apresentadas aos operadores em condição real de rotina 

operacional. As etapas do processo ligadas à ação dos portais foram simuladas via 
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scripts programados, visando a reprodução do fluxo de entrada e saída, uma vez que 

o trabalho de visão computacional e a instalação dos portais no almoxarifado ainda 

não foram concluídos. A sequência apresentada a seguir mostra algumas telas do 

processo de entrada de produtos no estoque, para ilustrar tanto o uso do aplicativo, 

quanto o seu processo de validação perante a planejada integração com o SAP. Em 

tempo, a criação das telas e funcionalidades do aplicativo foi realizada pela equipe de 

DX, do Lactec. 

A primeira tela apresentada ao operador, mostrada na FIGURA 48, é a tela de 

login, na qual são requisitados o usuário e a senha para validação de aceso ao 

sistema. Outras funções comuns relacionadas ao processo de autenticação, como 

informação de usuário ou senha errados, cadastro de novo usuário e recuperação de 

senha também foram implementadas e passaram por teste de validação. 

 

FIGURA 48 - TELA DE LOGIN COPEL 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Realizado o acesso, a tela com o menu principal, com recorte apresentado na 

FIGURA 49, é exibida. 

No menu à esquerda, constam as ações possíveis, que estão relacionadas 

com o processo: gerar etiqueta (QR Code), entrada de materiais, movimentações, 

divergência 1354, saída de material e retorno de sobra. Destas, quatro são processos 
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ligados aos portais, quais sejam: gerar etiqueta, entrada de materiais, saída de 

materiais e retorno de sobra. 

Partindo da primeira ação, selecionada (em alaranjado) no menu, é solicitada 

a primeira entrada de informação do usuário, que é o código da nota fiscal referente à 

remessa de produtos admitidos no estoque.  

 

FIGURA 49 - TELA INICIAL COM FUNÇÕES DO FLUXO 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Inserido o código solicitado, as informações referentes aos materiais contidos 

naquele pedido, como descrição dos materiais, código no SAP, quantidades e 

unidades de medida, são exibidas para conferência e eventual alteração no caso, por 

exemplo, em que se deseje separar os volumes na entrada. A FIGURA 50 ilustra esta 

etapa. 

 

FIGURA 50 - INFORMAÇÕES DOS MATERIAIS DE ENTRADA 

 

FONTE: O autor (2021). 
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Após a verificação e mudança nas informações, o sistema permite a geração 

das etiquetas referentes aos materiais, bem como sua impressão para identificação 

dos produtos antes da passagem pelo portal de entrada. A FIGURA 51 mostra um 

detalhe da pré-visualização das etiquetas, e os botões de geração e impressão.  

 

FIGURA 51 - GERAÇÃO DE ETIQUETAS 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

A FIGURA 52 mostra uma tela do menu de entrada de materiais. Observa-se 

que nesta tela é mostrada a situação das operações MIGO Qualidade e MIRO 

Financeiro para um determinado material. Quando a situação das operações 

indicadas com as setas vermelhas mostra que estas foram realizadas, o menu de 

endereçamento é liberado. Neste menu é possível definir o endereço, no estoque, 

para o qual o material será transferido. 
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FIGURA 52 - ENDEREÇAMENTO DOS MATERIAIS 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Após confirmado o endereço desejado, o material é passado pelo portal de 

entrada, que realiza a leitura dos códigos de barra do carregamento e atualiza a 

quantidade daquele material disponível no estoque. 

Uma série de outras funções relativas aos processos de saída e de retorno de 

materiais, consulta das movimentações realizadas em um dado período e registro de 

divergências também estão disponíveis no aplicativo. 

Os testes realizados em ambiente virtual devem, também, ser realizados em 

condição de integração, quando da implantação do sistema no almoxarifado. 

 

5.7.2 Datasets – Bibliotecas de imagens 

 

Na etapa de produção das bibliotecas de imagens é projetado um conjunto 

contendo um total da ordem de 522.000 imagens para utilização no treinamento das 

redes neurais e da Yolo. 

As imagens são organizadas em uma estrutura de diretórios dividida em cerca 

de 3000 diferentes classes de produtos, para posterior leitura nos treinamentos de 

redes. 

Cada um dos diretórios criados na biblioteca, representando uma diferente 

classe, contém 174 imagens de um mesmo produto, geradas a partir de diferentes 

arranjos e disposições sobre os pallets. A FIGURA 53 mostra um exemplo de imagem 

da classe cinta gerado a partir de um arranjo ideal (limpo e espaçado) de produtos no 
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pallet, já identificada no processo de labeling. A FIGURA 54 ilustra uma imagem da 

classe isolador, também já demarcada, obtida a partir de um arranjo contendo várias 

ocorrências na mesma imagem, e com a presença de itens parcialmente encobertos. 

 

FIGURA 53 - IMAGEM OBTIDA DE ARRANJO SIMPLES E LIMPO DE ITENS 

 

FONTE: O autor (2021). 
 

FIGURA 54 - RESULTADO EM ARRANJO COM ITENS OBSTRUÍDOS 

 
FONTE: O autor (2021). 

 
Por fim, a FIGURA 55 mostra um exemplo de imagem identificada para o 

treinamento, mas gerada a partir de uma entrada sintética produzida em um modelo 

computacional CAD processado no software Blender.  
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FIGURA 55 - LABELING EM IMAGEM SINTÉTICA  

 

FONTE: O autor (2021). 
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5.7.3 Testes de Classificação 

 

O trabalho de treinamento para comparação das diferentes CNNs, utilizando 

como datasets parte das imagens da biblioteca discutida no item anterior, foi realizado 

com uma amostragem reduzida de produtos. Selecionou-se como entradas um 

modelo de isolador e uma cinta metálica, apenas duas classes. Na etapa de 

treinamento, testes de validação são realizados em ambiente estritamente 

computacional, e simultaneamente ao treinamento, utilizando como entradas imagens 

extraídas do próprio dataset, em geral, uma porcentagem do total de imagens 

disponíveis. Neste caso, as imagens usadas na validação têm características muito 

próximas àquelas aprendidas pelas redes, mesmo que essas imagens não tenham 

sido utilizadas no treinamento. A FIGURA 56 ilustra o registro de um carregamento de 

isoladores, que seria uma entrada com validade prática para a rede realizar a 

classificação. 

 

FIGURA 56 - EXEMPLO DE ENTRADA PARA CLASSIFICAÇÃO VIA CNN 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

A redes utilizadas nos testes realizam a classificação e localização do produto 

nas imagens de entrada do teste de validação, gerando um resultado semelhante ao 

mostrado na FIGURA 57, que indica a posição do item classificado, e rótulos contendo 
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a classe resultante e a probabilidade de que a classe represente, de fato, o produto 

identificado. 

 

FIGURA 57 - EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Algumas ferramentas de avaliação da assertividade são utilizadas no processo 

de validação do treinamento das redes. Um exemplo destas ferramentas é a matriz 

confusão, ilustrada na FIGURA 58. Neste exemplo, em um teste de classificação de 

isoladores e cintas, a rede Densenet classificou (predicted label), a partir das entradas, 

para um total esperado (true label) de 96 isoladores, 91 como isoladores e 5 como 

cintas, e para um total esperado de 156 cintas, 148 como cintas e 8 como isoladores.  
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FIGURA 58 - MATRIZ CONFUSÃO OBTIDA PARA A CNN DENSENET 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

A matriz confusão é bastante interessante por oferecer um método mais visual 

para análise dos resultados de classificação. A sua construção permite que, na 

diagonal principal, sejam apresentados os resultados do tipo verdadeiro-positivo, ou 

seja, o número de acertos de classificação da rede. 

 Outras métricas, obtidas a partir de variantes dos índices de assertividade e 

precisão, também são utilizadas como ferramentas auxiliares para a avaliação da 

qualidade dos resultados das classificações. 

No teste para efeito de comparação das diferentes redes, os parâmetros de 

treinamento das redes foram padronizados. Utilizou-se um dataset contendo 485 

imagens RGB, das quais 398 para o treinamento e 87 para a validação. Os principais 

ajustes das redes foram o número de épocas de treinamento igual a 5, batch size igual 

a 8, k-fold igual a 10, função custo do tipo cross-entropy, otimizador ADAM e learning 

rate igual a 0.001. Os treinamentos foram realizados no Google Colab, e as redes 

demandaram tempos de treinamento próximos entre si, por volta de três minutos. 
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Os resultados da função custo para as redes são mostrados na FIGURA 59. 

Observa-se que, para este set experimental, as redes tiveram desempenhos 

próximos, com vantagens para as redes SqueezeNet e AlexNet. 

 

FIGURA 59 - TESTE DAS REDES - FUNÇÃO CUSTO 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

A FIGURA 60 mostra os resultados de acurácia, para o mesmo experimento. 

A tendência de desempenho relativo entre as redes é mantida, com SqueezeNet e 

AlexNet se sobressaindo.  

 

FIGURA 60 - TESTE DAS REDES - ACURÁCIA 

 

FONTE: O autor (2021). 
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5.7.4 Prova de conceito – Portal Experimental 

 

Aplicou-se uma extensão dos testes de classificação em ambiente 

estritamente computacional para testes de funcionalidade, com fotos coletadas em 

tempo real, em condições mais próximas àquelas encontradas no almoxarifado, já 

considerando as principais questões dimensionais previstas para a construção dos 

portais. Para tanto, lançou-se mão da utilização de uma estrutura de suporte de 

tubulações, já disponível no Lactec, no piso técnico do LEME (Laboratório de 

Mecânica e Emissões Veiculares). Esta estrutura metálica reproduz um vão com 3,1 

metros de largura e 3 metros de altura, como mostrado na FIGURA 61. A largura, 

ligeiramente maior do que aquela prevista para os portais, não impacta negativamente 

o experimento. A altura, diretamente relacionada à distância focal das câmeras, tem 

maior importância no experimento, e reproduz a altura de projeto dos portais. 

Adicionalmente, as condições de aparência e textura do piso, de concreto, são 

similares às existentes no almoxarifado, favorecendo a reprodução da situação 

encontrada na aplicação final do sistema. 

 

FIGURA 61 - ESTRUTURA DO PORTAL EXPERIMENTAL 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

No portal foram instalados, inicialmente, um suporte articulado com a câmera 

Intel Realsense L515 e duas luminárias lineares com lâmpadas LED para o caso de 
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necessidade de iluminação adicional. Após a realização dos primeiros testes de 

classificação, acrescentou-se uma segunda câmera Intelbras VIP 5450Z. Maiores 

detalhes sobre a necessidade da segunda câmera são discutidos logo adiante. A 

FIGURA 62 mostra os acessórios instalados no portal experimental. 

 

FIGURA 62 - SENSORIAMENTO DO PORTAL EXPERIMENTAL 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

A câmera utilizada nos testes foi ligada a um computador portátil UDOO Bolt 

v8, mostrado na FIGURA 63, o mesmo modelo de computador embarcado previsto 

para os portais do almoxarifado, carregando os aplicativos necessários e a rede 

treinada para o processo de classificação.  
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FIGURA 63 - COMPUTADOR UDOO BOLT 

 

FONTE: O autor (2022). 

Um monitor ligado ao computador foi utilizado para monitorar o processo e 

possibilitar pequenos ajustes de parâmetros ao longo dos testes. O arranjo do sistema 

de aquisição é mostrado na FIGURA 64. 

 

FIGURA 64 - SISTEMA PARA MONITORAMENTO DOS TESTES 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Para que o teste pudesse ser conduzido, foram utilizados materiais do próprio 

almoxarifado, cedidos em empréstimo pela Copel. Trata-se de uma amostragem 

pequena, contendo apenas materiais listados específicos das classes utilizadas no 
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treinamento da rede. A FIGURA 65 mostra o pallet enviado pela Copel para a 

execução dos testes. 

 

FIGURA 65 - MATERIAIS EMPRESTADOS PELA COPEL 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Os testes de classificação foram baseados na montagem de diferentes 

arranjos dos materiais disponíveis sobre um pallet, e posicionamento deste sob o 

portal para que a câmera realizasse a identificação e classificação dos itens. 

Diferentemente dos testes de classificação apresentados no item anterior, os testes 

aqui apresentados simulam a identificação em tempo real de imagens geradas em 

condição de operação. O processo de apresentação de materiais ao portal é ilustrado 

na FIGURA 66. 
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FIGURA 66 - MONTAGEM DOS TESTES 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Para fins deste teste, uma rede Yolo sem pré-treinamento, ou seja, sem 

experiência prévia na identificação de objetos de qualquer tipo, foi treinada com 

imagens de seis classes de materiais do almoxarifado, obtidas a partir do dataset 

apresentado anteriormente. Neste caso, em tese, esta rede teria capacidade para 

classificar materiais destas seis classes, a saber: isolador, parafuso, cinta, caixa, 

suporte e grampo. 

A rede foi treinada com um dataset expandido com o uso do recurso de data 

augmentation, contendo 28955 imagens das classes escolhidas. Destas, 19185 foram 

efetivamente utilizadas para o treinamento, enquanto 9770 para os processos 

computacionais de validação e teste. Os principais hiperparâmetros foram 

configurados da seguinte forma: número de épocas de treinamento (para a Yolo, max 

batches) igual a 36000, batch size igual a 64 e learning rate igual a 0.001. O 

treinamento foi realizado no servidor Dell Poweredge, e o tempo total de treinamento 

foi de aproximadamente 3 dias. A FIGURA 67 mostra o gráfico de convergência do 

treinamento da rede YOLO (do inglês, You Only Looks Once), apontando os principais 

indicadores utilizados no monitoramento da validação do treinamento. A curva em azul 

se refere à função custo, que indica a evolução do processo de otimização. Quando a 

curva se aproxima de uma assíntota horizontal, significa que a função custo está 
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tendendo ao seu valor mínimo. A curva em vermelho se refere ao mAP (mean average 

precision), que é um indicador da precisão média de classificação da rede. 

 

FIGURA 67 - GRÁFICO DO TREINAMENTO DA REDE YOLO COM 6 CLASSES 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Neste ponto, é válido mencionar que a câmera L515, da Intel, não apresentou 

resultados satisfatórios nos primeiros testes de validação com o portal experimental. 

A justificativa é a resolução da câmera, que foi utilizada na produção dos datasets a 

uma distância muito menor (cerca de 1,5 metros), e passou a enfrentar dificuldades 

quando posicionada a 3 metros de altura. A alternativa mais simples, e que não 

passava pelo processo de gerar novos datasets, foi a utilização da câmera da 

Intelbras, equipada com zoom ótico, que possibilitou uma aproximação da imagem do 
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pallet, assemelhando-se à condição das imagens utilizadas nos treinamentos das 

redes, e melhorando o desempenho da classificação. 

Durante o teste, buscou-se explorar alguns arranjos capazes de estressar a 

rede, no sentido de gerar falhas de reconhecimento, observar o efeito de fatores 

externos, tais como a iluminação, dentre outros pontos possíveis. De forma geral, os 

resultados foram satisfatórios, com uma boa capacidade de reconhecimento, 

classificação e contagem, como exemplificado na FIGURA 68.  

 

FIGURA 68 - TESTE DE VALIDAÇÃO – EXEMPLO 1 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Nota-se, neste exemplo, que a rede classificou adequadamente, mas com 

variados níveis de confiança, materiais das classes isolador, caixa, parafuso, suporte 

e cinta, presentes no pallet. Dois parafusos, bem à direita no pallet, não foram 

reconhecidos. Por outro lado, a rede identificou e classificou corretamente isoladores 

de diferentes tipos (cerâmico, polimérico e de vidro). Também classificou 

adequadamente um isolador parcialmente obstruído sob uma caixa de papelão. Neste 
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quadro, a contagem apontou 6 isoladores, 3 cintas, 6 parafusos, 0 grampos, 1 caixa e 

1 suporte. 

Uma condição diferente foi observada no quadro da FIGURA 69, na qual 

posicionou-se uma caixa pequena atravessada sobre a caixa de isoladores. Neste 

arranjo, as caixas não foram reconhecidas, e alguns dos isoladores obstruídos foram 

identificados como duas unidades distintas, gerando erro de contagem total da classe. 

Neste mesmo quadro, o isolador de vidro não foi reconhecido. 

 

FIGURA 69 - TESTE DE VALIDAÇÃO – EXEMPLO 2 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Outra situação avaliada foi a sobreposição de materiais similares. A FIGURA 

70 mostra um exemplo com duas caixas de isoladores sobrepostas, com rotação de 

cerca de 30º da caixa superior. Nesta condição, a rede não foi capaz de identificar os 

isoladores individualmente, e “reconheceu” um único isolador, com confiança de 73%. 



99 

 

 

FIGURA 70 - SOBREPOSIÇÃO DE ITENS SIMILARES 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Observou-se, ainda, certa instabilidade na classificação de materiais 

dependendo de sua distribuição sobre o pallet. A FIGURA 71 mostra dois quadros 

seguidos (atualizações do classificador) da mesma cena. Na figura à esquerda, a rede 

identificou três parafusos, enquanto, na direita, apenas dois. 

 

FIGURA 71 - INSTABILIDADE NA IDENTIFICAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Alguns erros de classificação também foram observados ao longo dos testes. 

A FIGURA 72 mostra dois materiais distintos, um parafuso e um suporte, ambos 

classificados como suporte. A probabilidade (grau de certeza) do material classificado 

erroneamente é bastante inferior à do classificado corretamente, dando um indicativo 

numérico da incerteza da rede quanto à classificação. 
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FIGURA 72 - ERRO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Por fim, a FIGURA 73 ilustra um caso no qual a rede conseguiu classificar 

corretamente um material apesar do posicionamento diferente, ou seja, observado de 

um plano diferente. Esta é uma característica desejável, que confere robustez ao 

classificador. 

 

FIGURA 73 - ROBUSTEZ PARA DIFERENTES ÂNGULOS 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

De forma geral, os testes apontaram algumas variáveis importantes para o 

processo, como variações de luminosidade gerando instabilidade, a necessidade de 
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um arranjo limpo e organizado de materiais sobre o pallet e a questão da distância 

focal interferindo no desempenho. 

 

5.7.5 Prova de conceito - Esteira 

 

Com o mesmo propósito de conduzir testes aplicados do sistema de visão, 

construiu-se um modelo simplificado de esteira para que as características de 

distância focal, plano de fundo diferente, e mesmo métodos de acionamento e parada 

da correia transportadora pudessem ser avaliados. 

A esteira foi projetada em ambiente CAD 3D, para a especificação de 

componentes e método construtivo. A FIGURA 74 mostra o modelo criado. Um 

detalhamento dos principais componentes construtivos é apresentado no APÊNDICE 

2. 

 

FIGURA 74 - MODELO 3D DA ESTEIRA EXPERIMENTAL 

 

FONTE: O autor (2022). 
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 O protótipo físico foi construído com perfis padronizados de alumínio, dois 

roletes, dos quais um de acionamento, uma correia preta de PVC e um motor 

comandado por um inversor de frequência, como mostra a FIGURA 75. 

 

FIGURA 75 - ESTEIRA EXPERIMENTAL 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Da mesma forma que o portal, a esteira foi equipada com câmeras, FIGURA 

76, para calibração do sistema e para a realização dos testes de classificação. 
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FIGURA 76 - SENSORES ESTEIRA EXPERIMENTAL 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Para a condução dos testes, os materiais foram dispostos, individualmente ou 

em pequenas combinações, sobre a porção inicial da esteira, e a correia 

transportadora acionada via comando programado no código do sistema de controle. 

O processo pode ser observado na FIGURA 77. A parada do material na área de 

inspeção, sob a câmera, acontece automaticamente, como resposta de um sistema 

de detecção (tracking) por imagem. A área de interesse é definida no plano de 

referência (correia), e quando o objeto em movimentação é detectado ao adentrar esta 

área, um comando de parada do motor que movimenta a esteira é acionado. A 

detecção do objeto pelo sistema de tracking é ilustrado na FIGURA 78, que mostra a 

caixa de papelão sendo reconhecida e automaticamente delineada pelo retângulo 

vermelho. 
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FIGURA 77 - PASSAGEM DE MATERIAIS PELA ESTEIRA 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

 

FIGURA 78 - DEMARCAÇÃO DA REGIÃO DE INTERESSE DO TRACKING 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Uma função adicional de cálculo de volume também foi programada no 

sistema da esteira. Para esta função, particularmente, existe a necessidade do uso de 

uma (ou mais) câmera posicionada de forma angulada e deslocada do centro do 
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suporte superior, em um arranjo como aquele das câmeras Intel D435, apontado 

anteriormente na FIGURA 76. 

O processo de operação da esteira para a realização de testes funcionais do 

sistema de visão é resumido no fluxograma da FIGURA 79. 

 

FIGURA 79 - OPERAÇÃO DA ESTEIRA EXPERIMENTAL 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

A FIGURA 80 mostra um exemplo de caixa utilizada no teste da função de 

medição por imagem. A etiqueta colada na caixa apresenta as dimensões reais da 

caixa, enquanto o registro de uma das leituras do identificador, sobreposto na foto, 

indica os valores medidos. Nesta leitura, foi observada uma majoração de 7% no 

volume medido da caixa. 

 

FIGURA 80 - EXEMPLO DE CAIXA UTILIZADA NA MEDIÇÃO DE VOLUME 

 

FONTE: O autor (2022). 
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Em relação aos testes de classificação, utilizou-se a mesma rede Yolo 

discutida no item anterior, e adotou-se o mesmo conceito de avaliar diferentes 

variáveis práticas para explorar as dificuldades da rede treinada. O desempenho 

observado variou bastante, dependendo do tipo de material inspecionado, dos 

arranjos montados, iluminação e contraste. No exemplo da FIGURA 81, a rede 

classificou uma cinta depositada individualmente sobre a esteira, com confiança de 

99,8%, e contagem apontando 1 cinta, 0 isoladores, 0 grampos, 0 suportes, 0 

parafusos e 0 caixas.  

 

FIGURA 81 - CLASSIFICAÇÃO DE CINTA INDIVIDUAL 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

De maneira semelhante, no teste com o isolador, mostrado na FIGURA 82, a rede 

encontrou 1 unidade de isolador, com confiança de 96%, e nenhuma unidade das 

demais cinco classes.  
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FIGURA 82 - CLASSIFICAÇÃO DE ISOLADOR INDIVIDUAL 

 

FONTE: O autor (2022). 

Nos testes com arranjos contendo mais de uma unidade, resultados variados 

foram observados. A FIGURA 83 mostra dois resultados com arranjos de duas cintas 

sobre a esteira. À esquerda, com as duas unidades alinhadas e próximas entre si, a 

rede identificou uma única unidade de cinta, com confiança de 98%. Na imagem da 

direita, com as cintas mais afastadas entre si, a rede identificou e classificou 

corretamente as duas cintas, com confianças de 99,5% e 96,8%, respectivamente. 
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FIGURA 83 - DIFERENTES CENÁRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE CINTAS 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Um terceiro exemplo de arranjo com as duas cintas é mostrado na FIGURA 

84. Nesta cena, com as cintas se tocando em uma das extremidades, a rede detectou 

e classificou corretamente as duas unidades, porém com confianças reduzidas de 

44,9% e 60,6%. Não foram identificados outros itens na imagem, de forma que a 

contagem foi correta. 
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FIGURA 84 - CLASSIFICAÇÃO DE CINTAS COM CONFIANÇA REDUZIDA 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Arranjos com produtos mistos também foram avaliados, como mostrado na 

FIGURA 85. Na foto à esquerda, com uma cinta sobreposta a dois parafusos, a rede 

identificou apenas a cinta, com confiança de 99,7%, e ignorou a presença dos 

parafusos. Na foto à direita, com a cinta sobreposta por um parafuso, a rede identificou 

apenas a cinta, e a classificou com confiança de 23,9%. Nos dois casos, a contagem 

de objetos ficou comprometida. Neste exemplo utilizou-se, ainda, uma folha de 

papelão sob os materiais, de forma a se explorar o efeito de um plano de fundo com 

contraste diferente com os objetos. 
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FIGURA 85 - CLASSIFICAÇÃO INCOMPLETA COM SOBREPOSIÇÃO DE MATERIAIS 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Nos testes com a esteira, os efeitos da iluminação, projeção de sombras, 

contraste com o plano de fundo e ajuste focal das câmeras utilizadas se mostraram 

ainda mais adversos do que nos testes dos portais. Isso deve-se, em grande parte, 

ao fato de a rede ter sido treinada com imagens que representam melhor o cenário de 

aplicação dos portais, como a presença dos pallets como plano de fundo. 

 

5.7.6 Considerações sobre desempenho nos experimentos 

 

Diversos fatores testados e observados nos experimentos podem ser 

correlacionados com fato de que o sistema de visão é baseado, em essência, no 

reconhecimento de padrões em nível de pixels nas imagens, como a detecção de 

bordas, contraste entre regiões vizinhas, nível de brilho, quantidade de pixels que 

compõem cada região (escala), dentre outras. Este ponto recai sobre o mecanismo 

básico de funcionamento de uma rede treinada, que é a comparação entre aquilo que 

foi aprendido a partir dos datasets e aquilo que está sendo observado pelo sistema de 

visão. 

Este entendimento justifica algumas das falhas de classificação, como os 

erros de reconhecimento de itens sobrepostos ou muito próximos entre si, a 
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instabilidade no reconhecimento de materiais metálicos com área superficial 

significativa na reflexão da luz, a presença de sombras causadas pela iluminação com 

característica direcional, o contraste entre cores dos materiais e dos planos de fundo, 

apenas para citar as mais importantes. 

Na prática, isso indica que a rede teve que lidar com situações (padrões) das 

quais ela teve uma quantidade limitada de amostras no dataset utilizado em seu 

treinamento. 

Todas as observações dos testes, tanto do portal quanto da esteira, 

convergem para questões apontadas na bibliografia, em especial para a importância 

da utilização de datasets extensos, compostos do máximo possível de imagens dos 

objetos, contendo variações de posição, luminosidade e agentes dificultadores os 

mais diversos, de modo a se obter uma rede treinada com boa capacidade de 

generalização e suficientemente robusta para ser utilizada em aplicações práticas. 

De forma geral, os resultados foram satisfatórios, considerando-se a boa 

assertividade da rede nos cenários mais controlados, e suficientes para o objetivo de 

validação do método. Os casos que resultaram em classificações equivocadas ou 

insuficientes também fornecem importantes indicadores para melhorias, e reforçam 

algumas percepções discutidas em itens anteriores, como a necessidade de se 

trabalhar com arranjos de materiais suficientemente organizados. Alguns pontos 

adicionais e propostas de melhorias são retomados mais adiante. 

 

5.7.7 Avaliação do impacto operacional 

 

Com a perspectiva da futura implantação, no almoxarifado da Copel, de um 

sistema baseado na metodologia apresentada, torna-se relevante uma discussão 

preliminar acerca das possíveis implicações da absorção deste novo sistema nas 

rotinas da unidade. A partir de um exercício conjunto com o gestor do almoxarifado, 

uma série de pontos foi elencada para este fim. 

Levando-se em conta que seria precoce uma abordagem financeira 

quantitativa, a maior parte das considerações são tecidas de um ponto de vista mais 

prático, a iniciar-se pela questão da possível realocação da mão de obra hoje utilizada 

de forma direta nos processos de conferência manual de materiais, tanto no 

recebimento de produtos novos quanto na expedição de materiais para os clientes 

finais. Além de um funcionário Copel, envolvido nas duas etapas, em geral, um 
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colaborador da equipe da empreiteira (cliente) também participa da conferência prévia 

à expedição (saída de materiais). Partindo-se do pressuposto de que, uma vez 

implantado, o sistema funcione com elevada confiabilidade, a utilização de mão obra 

humana nestas etapas seria, no mínimo, reduzida. 

Ainda olhando para a questão da mão de obra, mas de forma indireta, vem o 

processo de inventário periódico. Hoje, a companhia tem um funcionário dedicado de 

forma quase exclusiva à realização contínua do inventário, ao longo do ano todo, para 

que, durante o inventário periódico, realizado por um auditor externo, os desvios sejam 

minimizados. Neste sentido, o sistema de portais deverá manter as listas de 

movimentação de materiais atualizadas em tempo real, e, em conjunto com outros 

sistemas previstos no projeto de P&D, reduzir a carga de trabalho investida neste 

processo. 

Pelo mesmo motivo, a operação do almoxarifado também deve ser 

beneficiada em outros aspectos relacionados ao inventário anual. Tipicamente, este 

processo necessita que o almoxarifado fique inoperante por duas semanas, nas quais 

a incorporação de mercadorias novas e a expedição de materiais para as obras são 

suspensas. Apenas a título de exemplo, o inventário do ano de 2021, entre os dias 

27/09 e 08/10, gerou o represamento de cerca de 6000 itens, um montante de mais 

de R$ 2.000.000,00, que, para fins práticos, impacta o fluxo de caixa. Estima-se que 

a adoção do sistema automatizado poderia reduzir o período de inventário de duas 

para uma semana, ou, tendo sua eficácia devidamente comprovada, possibilitar a 

realização de auditorias por amostragem, ao invés do inventário completo. 

Outro aspecto relevante é o tempo de endereçamento de materiais, 

potencialmente reduzido com a aplicação do sistema de portais. Hoje, o tempo médio 

de “quarentena” de materiais novos recebidos no almoxarifado varia de 1 a 2 dias, ou 

seja, este é o período entre a entrada dos recebidos no almoxarifado até sua 

integração ao estoque. O aumento na velocidade de admissão de materiais novos 

resulta, na ponta, em melhora na disponibilidade para o cliente final. 

A implantação de novas tecnologias em operações já existentes, no entanto, 

não acontece de maneira suave e sem demandar adequações. Na realidade, um 

período de transição e ajustes, por vezes significativos, sempre deve ser previsto para 

minimizar distúrbios na operação. 

Um dos resultados obtidos neste estudo aponta para a necessidade de um 

novo ajuste de layout e de processo no almoxarifado, para que a metodologia proposta 
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seja eficiente. O arranjo físico para a instalação dos portais, proposto previamente aos 

testes do sistema de visão, sugeria o portal de saída posicionado imediatamente após 

a área de expedição, como ilustrado na FIGURA 86. Este arranjo gera uma barreira 

ao funcionamento do sistema de visão, uma vez que os materiais deixam a expedição 

já compactados em pallets, prontos para o transporte, configurando o caso exposto 

anteriormente, no qual o sistema de visão não consegue identificar e classificar 

corretamente os objetos. 

 

FIGURA 86 - POSICIONAMENTO DO PORTAL DE SAÍDA 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Para contornar esta dificuldade, é proposto o reposicionamento do portal de 

saída em uma região que antecede a área de expedição, como ilustrado na FIGURA 

87. Este novo arranjo insere uma nova área e um novo processo, a consolidação. Com 

isso, também existe uma mudança na dinâmica de picking. O operador passa a coletar 

os itens de um determinado pedido e dispô-los de forma organizada sobre o pallet, de 

forma que, quando os materiais passam pelo portal de saída, são identificados e 

classificados mais facilmente. 
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FIGURA 87 - RECUO DO PORTAL DE SAÍDA E CRIAÇÃO DA ÁREA DE CONSOLIDAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Como os pallets passam, necessariamente, a comportar menos itens, são 

necessários mais pallets com materiais para completar um pedido. Neste caso, 

justifica-se a área de consolidação, onde são depositados os pallets assim que 

passam pelo portal de saída, atualizando o status dos materiais no SAP. Na área de 

consolidação, os materiais já conferidos são reorganizados em pallets, agora 

primando pelo melhor aproveitamento de espaço, e então transferidos para a área de 

expedição. A partir deste ponto, o processo continua o mesmo já praticado no 

almoxarifado. 

Sugere-se, também, a mudança da direção do fluxo nas raias onde os pallets 

são depositados na expedição, conforme ilustrado na FIGURA 88, de forma a garantir 

o fluxo unidirecional de materiais, característica apontada como desejável na 

bibliografia. 
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FIGURA 88 - REORIENTAÇÃO DO FLUXO DE SAÍDA 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Apesar do transtorno inicial causado pelas mudanças, entende-se que as 

adequações no arranjo físico e nos processos de picking e expedição resultarão em 

ganhos de segurança para as pessoas no almoxarifado, assim como melhorias na 

homogeneização e rastreabilidade de informação nos sistemas integrados. Esta visão 

é compartilhada pela equipe do almoxarifado, que aponta que o ganho de 

desempenho nos aspectos citados é certo, e que as melhorias vão de encontro aos 

principais pilares do processo de armazenagem da Copel: o tempo de atendimento, a 

acuracidade do estoque e a segurança.  
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir da observação e reflexão sobre os resultados das etapas, uma série 

de considerações é apontada nesta seção, sempre com olhos voltados à possibilidade 

de fornecer amparo às tomadas de decisão na sequência do trabalho. 

O estudo do fluxo logístico apontou lacunas de desempenho em etapas 

particulares do processo, em especial nas tarefas de verificação e contagem de 

materiais, abrindo espaço para a introdução da tecnologia de visão computacional, 

inicialmente como ferramenta de apoio, mas, no longo prazo, como alternativa de 

substituição ou remanejo de mão de obra. 

O projeto dos portais, do conceito às especificações construtivas, em conjunto 

com a proposta de modelo de integração, fornece respaldo técnico à futura 

implantação do sistema no almoxarifado, uma vez que foi desenvolvido em 

consonância com os requisitos de negócio da Copel e moldado tanto às características 

do espaço físico disponível quanto ao método corrente de movimentação de materiais. 

Ainda, sugere uma adequação de layout no almoxarifado, possibilitando a criação de 

uma rota planejada para a movimentação das empilhadeiras. 

Conforme observado na bibliografia, ao renovar o layout atual, faz-se 

necessário considerar os sistemas de armazenamento e equipamentos de manuseio 

já disponíveis. O design do layout deve começar sempre com uma análise exaustiva 

das necessidades da empresa. Na logística de armazenagem, isso é abordado com 

uma visão de longo prazo, antecipando possibilidades de crescimento que a 

instalação pode ter (INTERLAKE MECALUX, 2020). 

No que tange à tecnologia de visão computacional, já nos estágios iniciais da 

produção dos datasets, com apoio nos resultados dos testes preliminares de 

assertividade das redes treinadas, fica clara a necessidade de ajustes nos processos 

de entrada e saída de materiais. No processo de entrada, é sugerida a implantação 

de etiquetas QR Code para padronizar o processo de visão e fornecer um rápido fluxo 

de informações até o estágio de estocagem dos materiais. No processo de saída, mais 

crítico do ponto de vista de visão computacional, o método corrente de montagem dos 

produtos compactados sobre os pallets para expedição, dificulta sobremaneira a 

tarefa de reconhecimento por imagem, e praticamente inviabiliza a técnica de 

contagem de materiais. 
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Esta barreira ao funcionamento também já havia sido observada em alguns 

casos na bibliografia: “as imagens utilizadas como entrada para o sistema não podem 

conter múltiplos objetos ou um arranjo desordenado da materiais” (PATEL, 

CHOWDHURY, 2022); “devido à limitação de espaço, com consequente compactação 

no armazenamento de equipamentos menores, o modelo teve problemas de detecção 

para alguns objetos” (ZHANG et al., 2021). 

Neste caso, a readequação sugerida para o fluxo, com a inserção de um 

processo intermediário de consolidação, permitindo que os arranjos de materiais 

sejam melhorados, é crucial para o desempenho do sistema de visão computacional. 

O estudo do fluxo logístico atual do almoxarifado foi concluído, e o objetivo 

considerado atingido. O projeto dos portais foi concluído, gerando as definições e 

especificações para a futura instalação no almoxarifado, e o objetivo considerado 

atingido. O modelo de integração dos sistemas foi proposto, na forma de sub-redes 

integradas, e o objetivo considerado atingido. A avaliação de técnicas de visão 

computacional foi realizada com amostragem reduzida de classes, tanto em ambiente 

computacional quanto em testes com protótipos funcionais, e os resultados obtidos 

podem orientar a sequência do desenvolvimento; o objetivo pode ser considerado 

atingido. A avaliação dos impactos da implantação da metodologia sobre a operação 

do almoxarifado foi realizada a partir de uma ótica prática, e o objetivo é considerado 

atingido. 

Como sugestões de trabalhos futuros, em especial após a implementação da 

solução no almoxarifado, são elencados: 

Realização de cronoanálise das atividades de entrada e saída de materiais no 

almoxarifado, incluindo os processos de picking e de conferência, visando comparar 

os tempos de processo antes e após a absorção do sistema de portais. Esta análise 

possibilitaria quantificar, do ponto de vista financeiro, os ganhos referentes ao 

processo automatizado. 

Desenvolvimento de metodologia para geração de dataset e treinamento de 

redes neurais de forma automatizada, rodando em paralelo com a operação normal 

dos portais, de forma a possibilitar a avaliação de redes progressivamente mais 

robustas, minimizando os erros de classificação esperados para os estágios iniciais 

de operação. 
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