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PROPOSTA DE ARQUITETURA DE SISTEMA PARA AUXÍLIO À 

TOMADA DE DECISÃO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE 

VIDROS PLANOS 

 

 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar proposta de arquitetura de um sistema 

para auxílio a tomada de decisão no processo de corta das folhas planas de vidro, 

proporcionando ferramenta para a treinamento de operadores e ambiente de simulação 

para previsão de rendimento de produção. Como metodologia serão utilizados dados 

históricos de uma planta real existente no estado do Rio de Janeiro. Espera-se com este 

desenvolver rede neural artificial capaz de reproduzir o comportamento observado na 

prática. 

 

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais, Multilayer Perceptron, Vidros Planos 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE ARQUITETURA DE SISTEMA PARA AUXÍLIO À TOMADA 

DE DECISÃO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE VIDROS PLANOS 

 

ABSTRACT 

This paper was developed in order to supply an auxiliary system for flat glass 

production helping in the activity of decision making on cutting lines. This system will 

supply a special tool for untrained operators and a simulation environment to predict 

production yield. For developed method historical real data will be used from a real 



application in Rio de Janeiro state. Is expected to develop an artificial neural network 

that will be able to reproduce the same existing results of the real application. 
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1 INTRODUÇÃO 

O suporte de informações para a produção de vidro é fornecido por institutos de 

pesquisa, faculdades técnicas e nos últimos anos por pequenas empresas com equipes 

temporárias e cooperativas. Isto é facilitado pela utilização de computadores de uso 

geral na produção do vidro. Principalmente ao treinamento de funcionários de plantas 

de produção de vidro utilizando computadores de uso geral.(MAKAROV,1993) 

 

Especialmente na indústria brasileira do vidro, a habilidade e o conhecimento adquirido 

durante anos de trabalho nesta indústria pelos operadores de máquinas, fornos e controle 

de matérias primas garantem um bom desempenho do processo do vidro nas indústrias. 

(MAIA,2003) 

 

Busca-se então, a todo custo, desenvolver ferramentas que possam auxiliar o 

treinamento de operadores, reduzir o tempo de aprendizagem e garantir a máxima 

transferência do conhecimento de operadores especilistas aos iniciantes na profissão. 

Este último, muitas vezes, somente possível mediante situações reais de processo que 

implicam em perdas de produção.  

 

Estas ferramentas seriam também aplicadas para o desenvolvimento do processo, uma 

vez que representam a realidade dos sistemas instalados e desta forma permitem a 

simulação de diferentes cenários de produção observando seus respectivos resultados. 

 

Este trabalho visa desenvolver um sistema capaz de simular a performance de um real 

sistema de corte de folhas de vidro observando a qualidade oriunda do processo de 

fusão e os parâmetros de qualidades requisitados conforme plano de produção com o 

objetivo de predizer resultados de produção e fornecer infraestrutura de treinamento a 

operadores inexperientes reduzindo a curva de aprendizagem na função.  



 

Hoje no mercado de fabricação de vidros, as principais pesquisas se voltam para o 

desenvolvimento de sistemas de otimização do corte onde se busca a eficiência da 

produção através da otimização. 

 

 



 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE VIDROS PLANOS  

Os egípcios foram os primeiros a visualizar o que poderia ser feito com o vidro, 

quando este se encontrava quente na forma plástica. Eles então fabricaram potes para 

cosméticos e perfumes. 

No tempo dos romanos o vidro foi soprado, moldado, cortado, esculpido, 

pintado e dourado. Os romanos foram os mestres nas características plásticas do 

aquecimento gradual, fundamental até os dias de hoje. 

Na idade média, a principal realização dos vidreiros foram os vidros coloridos 

para janelas. As aplicações para decoração progrediam de forma rápidapelos 

Venezianos, contudo, apenas nos últimos 50 anos é que puderam ser mensurados 

grandes avanços no desenvolvimento do vidro plano para janelas.  

(PILKINGTON,1969) 

Da Idade Média em diante, a fabricação do vidro tem sido um assunto de peritos 

guardado com ciúmes contra restrições familiares e espionagem industrial.  

A indústria de vidro é baseada na produção em massa em mercados nacionais e 

internacionais, nasceu da Revolução Industrial, juntamente com a indústria automotiva 

do século XX, e também da invenção de dois métodos chave de produção - o processo 

da folha estirada e o processo através da flutuação, conhecido como float 
1
. 

No processo flat uma folha contínua de vidro sai de do forno de fusão e flutua ao 

longo da superfície de um banho englausurado de estanho fundido. A folha é mantida 

em uma atmosfera química controlada a uma temperatura suficiente por um 

determinado tempo para que as irregularidades sejam eliminadas e a superfície se torne 

plana e paralela 

 

                                                
1 Float, do verbo no inglês flutuar é referência à forma construtiva do processo de fabricação de vidro, 

onde a massa de vidro líquido fundido flutua sobre um banho de estanho aquecido presente em atmosfera 

inerte, fazendo com que o vidro tome forma plana, livre de rugosidade. 



 

Figure 1.Diagrama do processo Float  

Fonte: PILKINGTON, 1969 

 

O forno de fusão consiste em um espaço de combustão e um tanque de vidro. 

Combustível e ar/ oxigênio são inseridos no espaço de combustão e na reação entre eles 

uma grande quantidade de calor é liberada na forma de radiação e convecção. Areia e 

caco de vidro são alimentados no tanque de vidro e então, o calor liberado, faz com que 

uma série de reações químicas e a fusão possam acontecer. O vidro fundido circula no 

tanque de vidro para que este seja homogeinizados até que este deixe o 

forno.(ABBASSI and KHOSHMANESH, 2007) 

A interação entre o vidro fundido e os refratários do tanque de vidro apresenta 

um grande impacto na qualidade do vidro. Devido a este contato, diferentes 

heterogeneidades como pedras, nós, cordas e bolhas são geradas. É estimado que, 

dependendo do produto e a qualidade do vidro requerida, até 10% da produção de vidro 

industrial em fornos de operação contínua é rejeitada devido a estas fontes de defeitos. 

(GERARDUS,1994) 

Outros tipos de defeito também podem ser encontrados como a presença de 

impurezas e processos de fusão incompletos. 

O controle de qualidade do produto final é uma parte fundamental do processo 

de produção do vidro plano, e isto é demonstrado através da considerável pesquisa 

científica que tem sido dedicada às tecnologias de inspeção automática.  

No passado a visão humana desempenhou o papel principal no processo de 

verificação e inspeção da qualidade. Hoje entretanto, é considerada como um fator 

limitante na inspeção dos produtos orinundos de processos de produção modernos 

devido às altas velocidades de trabalho e estreitos limites de tolerância de qualidade. 

(GROTH and ZHONGFEI, 2004) 



A solucão para estes problemas tem sido a introdução de sistemas automáticos 

de corte interligados a sistemas de inspeção baseados na visão artificial. Sistemas como 

estes são capazes de descobrir, classificar e produzir lâminas de vidro nas dimensões e 

qualidade requisitadas pelo cliente. 

A produção de vidros planos é determinada principalmente pelo plano de 

produção que acompanha o mercado demandante. Conforme a especificação do cliente 

são requisitadas as características da folha como: largura, espessura, comprimento, cor, 

qualidades ópticas e a existência de defeitos. 

Cabe ao operador, a programação dos produtos indicando as mencionadas 

característas, o acompanhamento do resultado de produção e a busca contínua da 

eficiência operacional. Observa-se que o resultado de produção será a consequência 

direta da qualidadade da folha contínua de vidro oriunda do processo de fusão e dos 

requisitos de qualidade dos produtos. 

Muitas vezes, a programação da produção é o resultado de um processo empírico 

de perdas de produção e ajustes de programação conforme a variação da qualidade da 

folha contínua. Sendo linearmente eficiente de acordo com a experiência do operador. 

Um sistema de suporte a tomada de decisão e treinamento aos operadores 

novatos faria com a curva de aprendizado pudesse ser reduzida resultando em maior 

rendimento.  

Certo também, que o sitema de suporte a tomada de decisão se constituiria de 

uma ferramenta de simulação, permitindo a análise de diversas situaçãoes e seus 

respectivos impactos à produção. 

 

 



 

2.2 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS MULTILAYER PERCEPTRON 

Uma rede neural é um processador maciçamente paralelamente distribuído 

constituído de unidades de processamento simples, que têm a propensão natural para 

armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para o uso. Ela se 

assemelha ao cérebro em dois aspectos: o conhecimento é adquirido pela rede a partir de 

seu ambiente através de um processo de aprendizagem e as forças de conexão entre 

neurônios, conhecidas como pesos sinápticos, são utilizados para armazenar o 

conhecimento adquirido. (HAYKIN, 2008) 

Diferentemente de sistemas especialistas, que podem fornecer ao usuário uma 

resposta definitiva se as características que foram avaliadas corresponderem exatamente 

àquelas que foram codificadas nas bases de regras, uma rede neural realiza uma análise 

das informações e fornece uma estimativa de probabilidade de que o dado é compatível 

com as características que foi treinado a reconhecer. 

Embora a probabilidade de uma determinada correspondência de uma rede 

neural poder ser de 100%, a precisão de suas decisões dependem totalmente dos ganhos 

da experiência do sistema em análisar exemplos do problema indicado. (CANNADY, 

2010) 

Redes neurais artificiais são construídas com camadas de unidades e portanto 

são denominadas multilayers. A primeira camada da rede é composta das unidades de 

entrada, conhecidas como variáveis independentes. A última camada contém as 

unidades de saída, conhecidas como variáveis de resposta. Todas as outras unidades 

deste modelo são chamadas de unidades escondidas, constituindo as camadas ocultas.  

A arquitetura de uma rede neural define sua estrutura incluindo o número de 

entrada, o número de camadas ocultas, o número de nós ocultos e o número de saída dos 

nós. (JHA, 2012) 

Uma arquitetura de uma rede Multilayer Perceptrons típica é demosntrada na 

figura 2 a seguir. Onde i representa os neurônios de entrada, j são os neurônios das 

camadas ocultas, o são os neurônios da camada de saída, fi é a função de ativação, w é o 

peso de ligação entre os neurônios, Xi são as variáveis de entrada e Yi são as variáveis 

de saída. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Arquitetura típica de uma rede Multilayer Perceptrons 

Fonte: BIACONI et. all, 2010 

 

Existem duas funções que governam as redes neurais: a função de entrada e a 

função de saída ou de ativação. A função de entrada é normalmente obtida através da 

equação 1 a seguir, onde podemos perceber que a entrada de um nó é o somatório 

ponderado das saídas de cada nó  a ele conectado.  

 

 

 

Equação 1.Função de entrada de uma rede MLP  

Fonte: HAYKIN, 2008 

 

Já a função de ativação normalmente utilizada possui não-linearidade sigmóide, 

diferenciável para qualquer ponto que se apresenta de forma suave, definida pela função 

logística na equação 2 abaixo, onde v é o campo local induzido do neurônio j e y é a 

saída do neurônio. 

 

 

 

Equação 2.Função de ativação da saída de uma rede MLP  

Fonte: HAYKIN, 2008 

 

 A rede contém uma ou mais camadas de neurônios ocultos, que não fazem parte 

da entrada ou da saída da rede. Estes neurônios ocultos capacitam a rede a aprender 

tarefas complexas extraindo progressivamente as características mais significativas dos 

padrões de entrada. (HAYKIN, 2008) 



 “A propriedade que é de importância primordial para uma rede neural é a sua 

habilidade de aprender a partir de seu ambiente e de melhorar seu desempenho através 

da aprendizagem.” (HAYKIN, 2008) 

Modo de treinamento 

 Uma rede neural aprende cerca do seu ambiente através de um processo 

interativo de ajustes aplicados a seus pesos sinápticos e níveis de bias. A rede se torna 

mais instruída sobre o seu ambiente após cada iteração do processo de aprendizagem. 

 O conjunto de regras preestabelecidas para a solução do problema de 

aprendizagem é denominado algoritmo de aprendizagem. Existem um conjunto de 

ferramentas representado por uma variedade de algoritmos de aprendizagem, cada um 

deles com sua vantagem.  

Em fundamental, os algoritmos de aprendizagem se diferem pela forma com que 

ajustam os pesos sinápticos dos neurônios. Contudo, diferenças de como a rede neuras 

se relaciona com o ambiente também podem ser consideradas nos algoritmos de 

aprendizagem. 

Dentre vários exemplos, foi escolhido o método de aprendizagem porcorreção de 

erro, onde o ajuste dos pesos sinápticos ocorre mediante a presença de um sinal de erro 

no mecanismo de controle, 

Para a determinação experimental do Perceptron ótimo de múltiplas camadas 

utilizando apenas uma única camada de neurônios ocultos, um último objetivo é 

desenvolver um classificador de padrões que alcance uma taxa aceitável de classificação 

correta, ou seja, quando os parâmetros variáveis da MLP são ótimos. 

Um dos pontos a ser determinado é o número ótimo de neurônios ocultos, onde 

este deve ser o menor número de neurônios ocultos que produz um desempenho 

“próximo ao classificador bayesiano, ou seja, normalmente em torno de 1%. (HAYKIN, 

2008). 

Para este trabalho, a quantidade de neurônios na camada oculta será escolhido 

através dos resultados obtidos no acerto durante a realização dos testes. À princípio 

foram escolhidos cinco neurônios. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

3 MÉTODOS 

Como o algorítmo de controle dos sistemas automáticos de corte de vidro são 

oriundos de patentes e inacessíveis ao conhecimento comum, desconsidera-se como 

ponto de partida o conhecimento da função de entrada e da função de ativação da rede 

anteriormente mencionadas, sendo estas parte do desenvolvimento deste trabalho. 

Observa-se o funcionamento de sistemas automáticos de corte, conforme figura 

3 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura de um sistema automático de corte para a produção de vidro plano 

Fonte: AUTORES, 2014 

 

Recebendo as informações dos defeitos na folha e correlacionando com a 

programação de produção, o sistema decide dentre toda a programação qual será o 

produto escolhido para a produção. 

Desta forma, foi adotado como metodologia para este trabalho o levantamento 

no repositório de dados histórico dos defeitos oriundos da folha contínua de vidro, a 

programação realizada pelo operador durante este mesmo momento e os resultados 

obtidos como resposta do sistema automático de corte. Todos os dados em diferentes 

arquivos textos na interface de operação do sistema automático de corte. 

Folha contínua de vidro 

com defeitos 

Programação de 

produção 

Produto1 

Produto2 

Produto10 

... 

Descarte 

Sistema 

automáti

co de 

corte 



Desenvolvida apliação na linguagem C com interface gráfica utilizando o 

software Borland C++ para a leitura dos arquivos textos e manipulação dos dados para a 

composição da tabela de treinamento da rede. Desta forma buscou-se estabelecer as 

relações entre as entradas do sistema e os resultados a serem produzidos, constituindo as 

camadas de entrada e saída da rede neural. 

É preciso entender que se torna vital a relação entre os defeitos encontrados e a 

programação exata realizada no determinado espaço de tempo. Assim, são pontos 

chaves para este sistema a data e hora, que servirão de base para a correlação entre os 

defeitos e a programação oriunda do operador. Para este desenvolvimento foi escolhido 

um dia de produção para o treinamento da rede e outro dia de produção para verificação 

e testes, constituindo no total 48 horas de dados. 

Como camada de entrada da rede foi identificada a programação de produção e a 

quantidade de defeitos. A programação de produção é determinada pelo tipo de produto 

(principal, opcional ou destivado), qual a classe deste produto (característica dos defeito 

aceita) e qual a quantidade de defeitos desta classe. 

Como saída,têm-se a folha cortada e esta, representa o resultadocomo um 

produto principal, produto opcional ou descarte. Um produto principal significa que a 

qualidade da folha contínua de vidro estava adequada à programação desejada pelo 

operador. Um produto opcional significa que a qualidade da folha contínua de vidro não 

estava adequada à programação principal desejada, mas estava de acordo a qualidade 

secundária (opcional) também programada pelo operador. Já o descarte significa o não 

atendimento ao produto principal e ao opcional sendo necessário descartar toda a folha, 

ou parte dela produzida.  

Para o sistema automático de corte é possível programar até 10 diferentes 

produtos, sejam eles principais ou opcionais. Cada produto possui diferentes classes de 

defeitos e quantidadades possíveis de defeitos na folha, constituindo a receita do 

produto. As receitas adotadas para esta análise serão conforme tabela 1 abaixo, onde 

entende-se que estas combinações podem ser adotadas tanto para os produtos principais 

e quanto para os opcionais. Todas as opções de produtos são oriundas da mencionada 

aplicação real. 

 

 

Tabela 1.  Possíveis produtos relacionados as classes de defeito e as quantidades de 

defeito. 20/09/2014 

 



Classes de 

defeito 
Quantidades de defeito 

1 0 

2 4 

3 0 

3 1 

3 4 

4 0 

4 4 

 

Neste ponto surge uma questão: como relacionar as possíveis classes, a 

quantidade de defeitos possíveis e o tipo de produto (principal, opcional ou desativado) 

de forma a representar uma única variável de entrada da rede que representará a 

programação realizada pelo operador?  

A solução encontrada foi matematicamente correlacionar as mencionadas 

variáveis através das seguintes equações, conforme o tipo de produto: 

Produto principal:   

Pr  

Produto desativado:  P = 0 

  

Completando as variáveis, são encontrados os defeitos com suas classes e suas 

respectivas posições. Oberva-se a importância não somente da classe mas a distribuição 

dos defeitos na folha. Entende-se que os defeitos de classes mais altas distribuídos ao 

longo da folha resultaria em um grande índice de descarte. Contudo, caso estes mesmos 

defeitos se encontrassem concentrados em uma determinada posição, a apenas esta 

seção da folha seria descartada e todo o demais comprimento resultaria em produção 

programada e aceita.  

A solução para os defeitos,portanto, foi contabilizar a quantidade por classe e 

identificar a posição média e seus respectivos desvios padrão de posição. Desta forma 

seria avaliado o impacto das classes mais altas de defeitos e também sua distribuição ao 

longo da folha, completando assim a camada de entrada da rede.  

Um outro ponto deve ser anlisado: Ao considerar a folha contínua de vidro como 

um todo, qual seria o espaço de tempo a ser estudado e utilizado para as iterações do 

treinamento da rede? Para esta análise foi utilizada a velocidade média do processo de 

produção de vidro, 4 m/min, e considerado um comprimento de aproximadamente 20 



folhas. Assim, o tempo para a análise resultante foi de 5 minutos, considerando o 

comprimento médio de cada folha de 2 metros. 

Já para a saída da rede temos o resultado de produto: principal, produto opcional 

ou descarte. Para a determinação das saídas foram criados os seguintes cenários, sempre 

com a base de tempo de 5 minutos adotada como referência: 

1) Se a quantidade de produtos principais produzida for superior a 80%, a produção é 

considerada como adequada. 

2) Se a quantidade de descarte for superior a 15%, a produção é considerada inadequada 

3) Se a quantidade de produtos principais for inferior a 80%, mas a quantidade de produtos 

opcionais for superior a 15% a produção é considerada regular 

 

Na figura 4é demonstada a arquitetura proposta para a rede MLP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Estrutura de um sistema automático de corte para a produção de vidro plano 

Fonte: AUTORES, 2014 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Qtd classe 2 

Qtd classe 3 

Qtd classe 4 

Qtd classe 5 
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5  CONCLUSÃO 

 

Com este trabalho foi possível desenvolver um sistema para auxílio a tomada de 

decisão no processo de corta das folhas planas de vidro. A partir deste desenvolvimento, 

existirá a possibilidade de realizar treinamentos de operação em sistemas automáticos 

de corte, reduzindo a curva de aprendizado necessária aos operadores menos 

experientes.  

Também será possível em ambiente de simulação realizar testes de cenários de 

diverentes qualidades de vidro e predizer o rendimento de produção a ser atingido em 

cada um destes. 

Fica a proposta para trabalhos futuros o desenvolvimento de sistema online para 

a tomada de decisão alterando automáticamente a programação de produção em 

mudaças na qualidade de entrada do vidro. 
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