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RESUMO
Com o advento da globalização, houve o processo de intensificação dos mercados que
por sua vez acarretou um maior nível de competição entre as instituições. Nesse contexto, as
empresas procuram otimizar seus processos produtivos para mantê-las dentro de um ambiente
altamente competitivo, como a redução de quebras que, por sua vez, acabam sendo associadas
a diversas variáveis pertinentes à produção.
Em paralelo aos acontecimentos citados, o desenvolvimento de novas tecnologias
associadas à área de tecnologia da informação vem passando por diversos avanços tanto em
questões de capacidade de processamento quanto na solução de problemas complexos. Dentre
esses avanços, a temática de aprendizado de máquina oriundo de uma ramificação da
inteligência artificial vem ganhando destaque devido aos seus bons resultados em encontrar
relações complexas entre variáveis.
Nesse ambiente, a premissa de investir em inovação se faz presente, abrindo espaço para
aprendizado de máquina ser empregada com o intuito de encontrar padrões e relações antes
ocultos aos olhos humanos. Neste trabalho, técnicas de aprendizado de máquina são aplicados
ao problema de predição de quebra de produtos em uma linha de produção para fabricação de
lentes oftalmológicas. O melhor modelo preditivo obtido após a realização dos experimentos
alcançou uma acurácia 92,02%.

Palavras-Chave: inteligência artificial, aprendizado de máquina, classificação
preditiva, melhoria contínua, qualidade, tecnologia da informação.

ABSTRACT
As the phenomenon of globalization took place there has been a process of
intensification of markets, which in turn has led to a higher level of competition among
institutions. In this context, companies seek to improve their production processes to keep them
within a highly competitive environment, such as the reduction of outages, which in turn ends
up being associated with several variables pertinent to production.
In parallel to the aforementioned events, the development of new technologies
associated with the information technology area has been going through several advances both
in terms of processing capacity and solutions to complex problems. Among these advances, the
machine learning field, a branch of artificial intelligence, has been gaining prominence due to
its good results in finding complex relationships between variables.
In this vein, the premise of promoting innovation is imperative, making room for
machine learning to be employed in order to find patterns and relationships previously hidden
from human eyes. In this work, machine learning techniques are applied to the problem of
predicting products outages in a production line for the manufacture of lenses. The best
predictive model found after our experiments reached an accuracy of 93,90 %.

Keywords: artificial intelligence, machine learning, predictive classification,
continuous improvement, quality, information technology.
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1.

INTRODUÇÃO
Por meio do processo de globalização houve uma amplificação da competitividade entre

as empresas, oriundo do interesse das mesmas no potencial retorno financeiro por meio de uma
atuação global, dessa maneira transformando a dinâmica do mercado internacional.
Para Baumann (1996), o processo de globalização iniciou-se na revolução da sociedade
do século XX, assim, ocasionando no crescimento de empresas manufatureiras, de bancos e de
companhias comerciais, alinhados ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia.
Segundo Nakagawa (1994), para que seja possível aumentar a competitividade de uma
empresa, a mesma necessita buscar o dinamismo na operação, reduzir/extinguir desperdícios,
engajamento com a qualidade total e também integrar tecnologias avançadas.
Nesse contexto, é válido ressaltar que para Shingo (1996), uma das sete perdas em um
sistema produtivo está associado com a perda de produtos que apresentam algum tipo de defeito,
desse modo desperdiçando materiais, mão-de-obra e movimentação dos mesmos.
Desta forma, torna-se indispensável a redução de custos por parte das instituições com
o intuito de aumentar sua margem de lucro. À vista disso, é imprescindível a identificação e
redução de custos excessivos. Sendo assim, as empresas devem aprimorar a qualidade e
desenvolvimento de seus produtos (BRAGA, 2005).
Adicionalmente às oportunidades de maximização do nicho de mercado das instituições,
ocorrem o aumento e amadurecimento do que é pertinente à temática da tecnologia da
informação. Segundo Porter (1986), a aplicação de forma efetiva da tecnologia da informação
tem importância direta no que tange tanto à sobrevivência quanto a estratégia competitiva das
organizações.
Assim, considerando a indispensabilidade de utilizar progressivamente um maior
volume de informações com o intuito da manutenibilidade das organizações por meio da tomada
de decisões suportadas pelo tratamento de dados, novas tecnologias viriam a ser introduzidas.
Com o desdobramento das ciências dos dados, surge o tema da inteligência artificial e por
conseguinte a aprendizado de máquina.

1.1

O problema e sua importância
Usualmente uma das sete perdas levantados pela Shingo (1996), a que mais obtém

destaque é a quebra, muito em débito pela já existência do controle devido à sua fácil tradução
de perdas em valores financeiros para corporação em comparação com os demais desperdícios.
A realização de análises referente às quebras em um ambiente fabril pode ser árdua,
visto a dificuldade de administrar integralmente as variáveis associadas ao processo por
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métodos tradicionais de análise. Nesse contexto, é comum a falta de conhecimento em sua
totalidade de como as variáveis se influenciam e como as mesmas podem vir a interferir na
qualidade final do produto.

1.2

Objetivos
O objetivo deste projeto é aplicar métodos de aprendizado de máquina para realizar a

predição de quebras de produtos em uma linha de produção. Para isso serão utilizados diferentes
métodos para avaliar relações entre variáveis e, com isto, realizar predições mais acuradas no
respectivo contexto.
Com a finalidade de atingir o objetivo geral estabelecido, será realizada uma pesquisa
para o entendimento dos seguintes objetivos específicos:
a) Levantar as metodologias de aprendizado de máquina aplicadas à classificação
presentes na literatura;
b) Empregar métodos e documentar seus resultados;
c) Realizar a comparação entre as metodologias com o intuito de averiguar seus
respectivos desempenhos em relação à acurácia, precisão, especificidade e
sensibilidade;
d) Apontar a metodologia que obtiver os melhores resultados no que diz respeito à
classificação de itens com potencial quebra.
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2.

REVISÃO DE LITERATURA
Neste capítulo serão apresentados os conceitos mais relevantes associados ao projeto,

tendo em vista sua utilização como direcionamento tanto teórico quanto prático. Assim,
possibilitando o desenvolvimento do presente trabalho.

2.1

Qualidade
Segundo Campos (1992), o conceito inicial de qualidade de um produto/serviço não

estava relacionado ao entendimento de oferecer algo dentro do especificado, mas ofertar algo
com a ausência de defeitos.
No decorrer do tempo, a concepção de qualidade foi sendo alterada, conduzindo a
integração de elementos relacionados a diferentes âmbitos associados ao empreendimento,
como ao cliente, à comunidade inserida, fornecedores, acionista e seu corpo funcional
(CAMPOS, 1992). Feigenbaum (1990) afirma que a qualidade pode ser compreendida como a
conjunção de diferentes características referente ao produto e serviço de cada área abrangida
pela organização, para que desta forma seja atendido às expectativas do cliente.
De acordo com Paladini (2004), a conceituação de qualidade pode ser entendida em dois
sentidos, sendo esses:
a) O espacial, compreende a necessidade de que a qualidade envolve vários tópicos
simultaneamente, logo, uma multiplicidade de elementos;
b) O temporal, que entende-se pelas alterações de conceitos ao decorrer do tempo,
devido a um processo evolutivo.

Segundo Garvin (1992), o entendimento sobre qualidade apresenta complexidade,
subjetividade e variação de percepção. Assim, o autor decompôs a qualidade em diferentes
dimensões:

desempenho,

características,

confiabilidade,

conformidade,

durabilidade,

atendimento, estética e qualidade percebida.
Um dos tópicos relacionados a qualidade é a de melhoria contínua. Tendo em vista que
ambos buscam atender as exceptivas dos clientes, a qualidade focada em entender as
necessidades dos clientes e a melhoria contínua em adaptar o processo para atender essas
necessidades.

2.1.1 Melhoria Contínua
Para Bessant et al. (2001), o entendimento acerca da melhoria contínua transcorre da
capacidade dos empreendimentos em solucionar problemas. Esta capacidade sucede por meio
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da elaboração de pequenas etapas de alta frequência, assim gerando curtos ciclos de mudança
(BESSANT et al., 1994).
Segundo Bessant et al. (2001), é possível verificar a existência de três estratégias para
a melhoria contínua, derivados do ciclo PDCA, sendo essas:
a) Manutenção da performance atual;
b) Melhoramento incremental dos processos existentes;
c) Transformação ou mudança dos processos.

Nesse contexto, é plausível associar a melhoria contínua com o entendimento de uma
renovação empresarial que pode suceder de forma que a intensidade e a velocidade possam
variar de cada organização, sendo estes tanto em uma esfera de pensamento gerencial quanto
em práticas organizacionais (SAVOLAINEN, 1999).
Para Bessant et al. (2001), tanto o progresso quanto a compreensão da melhoria contínua
sobrevêm do processo de aprendizagem organizacional, que pode ser sintetizado pelas
subsequentes etapas:
a) Entender os conceitos de melhoria contínua, articulando seus valores básicos;
b) Desenvolver o “hábito” da melhoria contínua, por meio do envolvimento das
pessoas e da utilização de ferramentas e técnicas adequadas;
c) Criar um foco para a melhoria contínua pela sua ligação com os objetivos
estratégicos da empresa;
d) Aprender direta e indiretamente a criar procedimentos que sustentem a melhoria
contínua;
e) Alinhar a melhoria contínua por meio da criação de uma relação consistente
entre os valores e procedimentos com o contexto organizacional;
f) Implementar ações voltadas para a resolução de problemas;
g) Administrar

estrategicamente

a

melhoria

contínua

promovendo

seu

aprimoramento;
h) Desenvolver a capacidade de aprendizado de como fazer a melhoria contínua em
todos os níveis e funções da organização.

Segundo Bessant et al. (1994), para a melhoria contínua ser bem-sucedida, a mesma
deve ser administrada de forma análoga a um processo estratégico com foco no longo prazo.
Assim, os objetivos carecem de ter seu entendimento de forma nítida no que tange sua
importância para a sobrevivência e sucesso da corporação (HARRINGTON, 1998).
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2.2

Aprendizado de máquina
O aprendizado de máquina (AM), termo oriundo do inglês Machine Learning, é uma

ramificação pertinente à Inteligência Artificial, na qual tem como intuito elaborar sistemas que
sejam capazes tanto de aprender quanto de aperfeiçoar tarefas por meio da vivência de certas
experiências. Esse tema está cada vez mais em ênfase devido aos seus bons resultados, assim
sendo considerado umas das temáticas mais importantes acerca da área da tecnologia da
informação nos dias atuais (SMOLA, 2008).

2.2.1 Inteligência
Para o melhor entendimento no desenvolvimento do projeto, é conveniente a
apresentação das definições acerca do termo inteligência, uma vez que o trabalho tem como
enfoque central a utilização de aprendizado de máquina, que é uma subárea da inteligência
artificial.
Para Sternberg (2010), a inteligência está intrinsecamente relacionada à capacidade
associada ao indivíduo em aprender com as experiências por meio da utilização de processos
metacognitivos.
No contexto de Gardner (1995), a inteligência está mais associada com a possibilidade
da resolução de uma problemática por meio do atingimento de objetivos.
Segundo Sternberg (2010), a inteligência não envolve assuntos exclusivamente
referentes à compreensão dos processos de pensamento em si, mas também, o controle acerca
do mesmo. Já para Lefrançois, (2013), a temática no que diz respeito à inteligência está
primeiramente associada a uma inteligência em ação.

2.2.2 Inteligência Artificial
A inteligência artificial está associada à criação de máquinas aptas a desempenhar ações
no que tange à inteligência humana (NILSSON, 2009). O primeiro registro de utilização do
termo “inteligência artificial” foi em 1956 durante uma conferência na faculdade Dartmouth. O
termo em questão foi adotado por alguns líderes nessa área de estudo (MCCARTHY, 1996).
Na Tabela 1 estão dispostas as definições de IA de acordo com ideias apresentadas
posteriormente.
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Tabela 1 - Definições de IA em categoria

Ser humano

Racionalidade

Pensar Sistemas que pensam como seres humanos;
Agir

Sistemas que agem como seres humanos;

Sistemas que pensam
racionalmente;
Sistemas que agem racionalmente;

Fonte: Elaborado com base em Russell e Norvig (2004).

Segundo Russell e Norvig (2010), encontram-se na literatura diferenciadas
formas de definir IA considerando sua categorização nos seguintes aspectos, “processos
de pensamento relativos aos mecanismos de raciocínio; e processos de ação ou
comportamento relativos ao comportamento do artefato”. Tais definições são
apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 - Definições de IA conforme quatro categorias

Sistemas que pensam como seres humanos

Sistemas que pensam racionalmente

“O novo e interessante esforço para fazer os
computadores pensarem… máquinas com
mentes, no sentido total e literal”
(HAUGELAND, 1985)

“O estudo das faculdades mentais pelo
uso de modelos computacionais.”
(CHARNIAK e MCDERMOTT, 1985)

“[Automatização de] atividades que associamos
ao pensamento humano, atividades com a
tomada de decisões, a resolução de problemas,
o aprendizado…” (BELLMAN, 1978)

“O estudo das computações que tornam
possível perceber, raciocinar e agir.”
(WINSTON, 1992)

Sistemas que atuam como seres humanos

Sistemas que atuam racionalmente

“A arte de criar máquinas que executam
funções que exigem inteligência quando
executadas por pessoas.” (KURZWEIL, 1990)

“A Inteligência Computacional é o
estudo do projeto de agentes
inteligentes.” (POOLE et al., 1998)

Fonte: Russel; Norvig, 2004, p. 5 grifo do original.

A temática da Inteligência Artificial também pode ser classificada no que se refere à sua
abordagem. Segundo Barreto (2001), existem três principais abordagens, sendo essas,
conexionista, simbólica e evolucionária.
Para Camargo (2018), o aprendizado de máquina são sistemas que realizam tomadas de
decisões com o mínimo de interferência humana por meio do reconhecimento de padrões. Nesse
contexto, AM pode ser considerado uma análise de dados que por sua vez automatiza a criação
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de modelos analíticos. Mitchell (1997) elabora uma associação referente ao aprendizado de
máquina com o funcionamento de um programa de computador. Assim a aprendizagem é
realizada a partir da experiência “E” relacionadas com grupo de tarefas “T” e que tem como
resultado um desempenho “P”, dessa forma, o desempenho das tarefas associadas a T que é
medida por P deve ter melhor resultados com a experiência E.
Segundo Roza (2016), a aprendizado de máquina tem a finalidade de obter a resolução
de problemas provenientes do mundo real por meio da utilização de bases de dados que agregam
informações que sejam capazes de levar a uma solução.

2.2.3 Tipos de Aprendizado de Máquina
O aprendizado de máquina é ramificado em quatro grupos, sendo esses: supervisionado,
semi-supervisionado, não-supervisionado e por reforço.
O aprendizado-supervisionado tem seus alicerces na criação de premissas oriundas de
amostras que passaram por uma pré-classificação por um humano, assim, o sistema irá realizar
o julgamento para classificação com base na categorização utilizada. As saídas desse tipo de
modelo são de cunho categórico. Caso tenha saída numérica, o mesmo é pertinente a um
problema de regressão. (DIAS et al., 2016).
Em contrapartida, o aprendizado não supervisionado atua sem a necessidade de um
supervisor, logo sem a intervenção humana. O aprendizado tem como base o agrupamento
natural oriundo da similaridade de grupos segundo suas características. (NEVES, 2018).
Já a semi supervisionada funciona utilizando-se de ambas as metodologias,
supervisionadas e não supervisionadas. Esse tipo de método é recomendado quando o volume
de classificações é baixo, assim existindo a necessidade de empregar dados não rotulados para
aderir ao conjunto de treinamento (DIAS et al., 2016).
A abordagem do aprendizado por reforço é baseada em um sistema de feedback onde o
sistema recebe um parecer semelhante a punições e recompensas de forma que o sistema possa
aprender (DATA SCIENCE ACADEMY, 2018).
Como o foco do presente trabalho baseia-se na construção de modelos para
classificação, uma descrição mais detalhada é dada abaixo sobre aprendizado supervisionado e
os algoritmos desta categoria utilizados nesta pesquisa.

2.2.4 Aprendizado supervisionado
O aprendizado supervisionado consiste num conjunto de técnicas para construção de
modelos que sejam capazes de classificar de maneira assertiva um conjunto de dados. Para tal,
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são necessários dados históricos contendo exemplos (ou instâncias) de interesse, com suas
devidas características (atributos) e respectivas classificações para que os algoritmos possam
construir um modelo preditivo, ou seja, para que seja possível estabeler uma relação das
características dos exemplos em questão às possíveis categorias (ou classes). Tais dados
compõem o chamado conjunto de treinamento e o modelo resultante nada mais é que essa
relação estabelecida pelo respectivo algoritmo. A partir da construção do modelo, instâncias
futuras poderão ter sua classe predita, bastando fornecer seus atributos ao modelo obtido.
(CARVALHO, 2014). O mesmo também apresenta o objetivo de elaborar um modelo que
consiga realizar previsões sobre casos futuros de maneira concisa. (KOTSIANTIS, 2007).

2.2.5 Conjuntos para Treinamento e Teste para a Tarefa de Classificação
Idealmente, utilizam-se dois conjuntos independentes. O primeiro conjunto é chamado de
conjunto de treinamento, que será utilizado para construir o modelo, como descrito acima. O
segundo, chamado de conjunto de teste, é para avaliação do modelo. O modelo será aplicado
ao conjunto de teste para que diversas estatísticas (explicadas mais à frente) sejam computadas,
sendo uma delas a acurácia, onde conta-se o número total de classificações corretas realizadas
pelo modelo (note que no conjunto de teste as instâncias também possuem a classe associada).
Por outro lado, é comum a falta de dados para se construir os dois conjuntos. Assim, o conjunto
com dados disponíveis é frequentemente dividido em duas partes, uma para o treinamento e
outra para teste, conforme descrito a seguir (CARVALHO, 2014).
Concedido um conjunto S de exemplos, o mesmo deverá ser utilizado em duas fases,
sendo essas, a de treinamento e a de teste. Como sua utilização será em duas etapas, é necessário
o emprego de subconjunto desse conjunto de exemplos. Os subconjuntos são designados como
(BERNARDINI, 2006):
a) Conjunto de Treinamento “Str”: É a principal entrada dos algoritmos de
aprendizagem, tendo em vista que a criação do modelo será por meio deste
subconjunto. É de suma importância que seja representativo em relação ao
conjunto original, assim, tendo uma distribuição o mais parecido com o conjunto
original;
b) Conjunto de Teste “Steste”: É utilizado para avaliação do modelo construído. O
mesmo não deve ser apresentado ao algoritmo de aprendizado durante a
elaboração do modelo. Também é recomendado inexistência de exemplos em
comum com o conjunto de treinamento.
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2.2.6 Instância
A denominação instância é utilizada em AM para representar um exemplo de interesse.
Portanto, o conjunto de treinamento/teste é composto por uma série de instâncias, cada uma
possuindo suas características (atributos, conforme descrito abaixo) e sua classe. É comum que
as instâncias que irão compor o conjunto de treinamento/teste sejam extraídas de bancos de
dados relacionados ao domínio estudado.
Para Elmasri e Shamkant B. (2018), os dados presentes em um banco de dados em um
determinado momento no tempo são denominados como estado ou instantes. Os mesmos
também podem ser nomeados de conjunto atual de ocorrências ou instâncias no banco de dados.
Para cada determinado estado pertinente do banco de dados, cada construtor associado ao
esquema tem o seu próprio conjunto de instâncias atuais. Cada vez que existe alguma criação,
exclusão ou alteração de um registro, haverá uma mudança de estado no banco de dados para
outro estado.
Um ponto importante, referente às instâncias para a aplicação de AM, é a etapa de préprocessamento das mesmas, pois existe algumas características que podem vir a prejudicar a
operação da AM. Dessa forma, para Han et al. (2012), as técnicas que vêm a solucionar esses
problemas nos dados relacionados às instâncias podem ser agrupados em quatro categorias:
a) Limpeza: busca preencher valores ausentes, tratar ruídos, remover “outliers”,
corrigir inconsistências, instâncias duplicadas e instâncias com os mesmos
valores de atributo e classes diferentes;
a) Integração: combina instâncias oriundas de diversas fontes;
b) Redução: busca reduzir a dimensionalidade, quantidade de atributos e
quantidade de instâncias;
c) Transformação: busca transformar os valores de atributo de forma que sigam um
determinado padrão de representação. O objetivo pode ser tanto transformar
atributos contínuos em atributos discretos quanto aplicar a normalização para
padronizar todos os atributos a uma mesma faixa de valores.

2.2.7 Atributo
Segundo Puga et al. (2013), os atributos são as características pertinentes a cada instância.
Pode-se pensar num atributo como sendo um elemento de dado que contém o valor de uma
propriedade de uma instância.
Os atributos, segundo Han et al. (2012) e Kohavi e Provost (1998), podem ser divididos
em dois grupos, sendo esses:
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a) Categóricos: caracterizado por um número finito de valores discretos;
b) Contínuos: atributos que representam valores quantitativos, constituídos pelo
domínio dos números reais ou inteiros, de caráter não discriminatório.

2.2.8 Algoritmos para Classificação Utilizados
Para a elaboração do estudo foi necessário aplicar diferentes algoritmos de aprendizado
de máquina, nas subseções seguintes serão apresentados os algoritmos em questão.

2.2.8.1 Metódo Naive Bayes
Métodos Bayesianos são aqueles que utilizam como base o teorema de Bayes. Neste
trabalho será utilizado somente o método Bayesiano Naive Bayes ou Bayes simples, por sua
simplicidade e rápida execução.
De acordo com Tan, Steinbach e Kumar (2009), este algoritmo de classificação funciona
por meio da avaliação da probabilidade condicional acerca de um objeto associado a uma classe,
levando em consideração que os atributos tenham uma relação de independência entre os
mesmos.
Tan, Steinbach e Kumar (2009), apresentam algumas características relacionadas ao
algoritmo, sendo essas:
a) é considerado um algoritmo robusto quando tem a existência de ruídos isolados;
b) é considerado um algoritmo robusto quando tem a existência de atributos
irrelevantes;
c) a existência de atributos correlacionados pode prejudicar o desempenho do
algoritmo.

2.2.8.2 Árvore de Decisão
Segundo Mitchell (1997), a árvore de decisão é um dos métodos de aprendizado de
máquina mais amplamente usados e práticos no raciocínio indutivo. É um método de
aproximação de uma função discreta robusta mesmo com dados ruidosos.
Uma árvore de decisão é uma estrutura de dados recursiva na qual os nós folha
correspondem a classes (rótulos), enquanto que os nós internos contêm testes para determinados
atributos. Em cada nó interno, o mesmo apresenta apenas uma aresta vindo do nó pai e duas ou
mais arestas na sub-árvore. Dada uma nova instância, a decisão é tomada percorrendo-se um
caminho do nó raiz até um nó folha, de acordo com as regras da árvore que são aplicáveis aos
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atributos da nova instância. Cada sub árvore possui a mesma estrutura da árvore. (MONARD;
BARANAUSKAS, 2003).
Na Figura 1, é representada por uma árvore de decisão para possibilidade de se aguardar
uma reserva em um determinado restaurante. No caso em questão, o cliente só estará apto a
esperar por uma vaga se passar pelos diferentes níveis da árvore. Por exemplo, caso a resposta
do nó “EsperaEstimada?” tiver como resultado “10-30”, logo o nó subsequente “Faminto?”
deverá ter como resultado “Não”, para que dessa forma o resultado final seja aguardar pela vaga
“Sim”.

Figura 1 - Exemplo de Árvore de decisão para definir se o potencial cliente vai ou não esperar por uma mesa.

Fonte: Russell (1962)

Para Carvalho (2014), o modelo de árvore de decisão apresenta as seguintes vantagens:
existência de suporte tanto para características categóricas quando numéricas, sem a
necessidade de algum tipo de processamento; compreensão facilitada das regras de
classificação devido à sua representação; e processo de treinamento rápido em comparação com
os demais modelos.
Segundo Faceli et al. (2011), pode vir a existir uma etapa importante no processo de
construção do modelo de árvore de decisão, dependendo da existência de ruídos nos dados de
treinamento, assim sendo necessário a aplicação do processo de poda. Tendo em vista que os
ruídos podem gerar problemas, tais como:
a) Indução de classificação de novos objetos não confiáveis, levando em
consideração que os nós mais profundos apresentam menores níveis de
importância, assim levando ao sobre-ajuste dos dados de treinamento;
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b) Dificuldade de compreensão tendo em vista a criação de uma árvore de decisão
grande.
2.2.8.3 Floresta aleatória “Random Forest”
De acordo com Breiman (2001) o método Floresta aleatória, termo oriundo do inglês
“random forests”, dá-se pela união de diversas árvores de decisão, onde cada uma é construída
utilizando-se um subconjunto distinto, escolhido de forma aleatória, do conjunto original de
atributos.
A classificação final ocorre através de uma votação majoritária em relação às previsões
individuais de cada árvore, como apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Exemplo de classificação utilizando o modelo de Floresta Aleatórias

Fonte: Adaptado de Verikas et al. (2016)

O algoritmo floresta aleatória, portanto, pertence a uma classe de classificadores
denominados de ensemble (conjunto combinado), que combinam diversos classificadores para
gerar uma classificação final, o que, em geral, aumenta o poder preditivo do modelo, já que a
decisão por maioria suprime eventuais classificadores ruins (BREIMAN, 2001).

2.2.8.4 Aprendizado baseada em Instâncias
A técnica k-vizinhos mais próximos ou KNN, tradução do termo k nearest neighbors,
pode ser utilizada tanto como regressor quanto classificador em reconhecimentos de padrões.
(MONTEIRO, 2018).
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No caso desse método, é empregue 1 cálculo de distância entre instâncias como métrica,
logo, a utilização de valores numéricos para os atributos é indispensável para a técnica. Outro
ponto importante acerca deste algoritmo, é que os atributos precisam estar normalizados para
que os cálculos de distância não sofram maior influência de determinados atributos que variam
num intervalo mais largo. (CARVALHO, 2014).
Dada instância que se deseja classificar, o algoritmo KNN calculará a distância dessa
instância às outras instâncias do conjunto de treinamento, de modo a identificar os k vizinhos
mais próximos. A classe será então definida baseada na classe majoritária identificada nos k
vizinhos. Desta forma, a primeira questão fundamental é a escolha do valor k para a execução
do algoritmo (COVER e HART, 2018).

Figura 3 - Processo de classificação realizado pelo algoritmo KNN, em que y: instância sem classe associada, d:
distância entre y e a instância mais próxima.

Fonte: Gonçalves (2020)

Para melhor entendimento sobre o método, será apresentado um exemplo da aplicação
do método de acordo com a Figura 3 e a Tabela 3, onde são mostrados diferentes resultados
para o algoritmo de acordo com a escolha do K.
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Tabela 3 - Exemplificação técnica KNN

Valores
de K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Resultado
(Classes)
Classe 1
Classe 1/Classe 2
Classe 2
Classe 2
Classe 2
Classe 1/Classe 2
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1

Fonte: Autor, 2021

Para o melhor entendimento, ao selecionar K = 1, percebe-se que o vizinho mais
próximo é x8. Assim, a classe atribuída a y será a mesma de x8, ou seja, Classe 1.
Segundo Carvalho (2014), é recomendada a utilização dessa metodologia em grandes
bases de dados para evitar ruídos naturais de pequenas bases de dados.

2.2.8.5 Aprendizado Máquinas de Vetores de Suporte (SVM)
Uma máquina de vetores de suporte também conhecida como SVM, support vector
machine, é um método supervisionado utilizado como classificador linear binário não
probabilístico para o reconhecimento de padrões e por conseguinte a classificação de um item.
(BRITTO NETO, 2016).
De acordo com Witten e Frank (2005), o método SVM escolhe um pequeno número de
instâncias no limite crítico de cada classe, chamados de vetores de suporte. Com essa escolha,
é criada uma função discriminante linear, também chamada de hiperplano, que visa separar o
mais amplamente possível instâncias de classes distintas.
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Figura 4 - Exemplo de conjunto de dados no qual existe um hiperplano que os separa perfeitamente bem.

Fonte: Izbicki (2020)

Na Figura 4 é possível verificar quando o hiperplano realiza a separação de um conjunto
de dados de forma que de forma que uma nova instância será classificada dependendo de que
lado estará do hiperplano, ao ser posicionada no espaço de acordo com seu vetor de atributo.
Pode-se notar também na Figura 4 que é possível traçar infinitos hiperplanos (retas, no
caso de duas dimensões) que separem perfeitamente as classes. No entanto, o hiperplano ideal
é aquele de margem máxima, como ilustrado na Figura 5, definido pelas instâncias identificadas
como vetores de suporte. O hiperplano de margem máxima aumenta as chances de melhor
generalização do modelo preditor (WITTEN E FRANK, 2005).

Figura 5 - Exemplo de aplicação do SVM destacando os vetores de suporte e a margem.

Fonte: Izbicki (2020)
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Para o caso em que os dados não são linearmente separáveis, como no exemplo mostrado
na Figura 5, pode-se usar funções kernel que mapeiem as instâncias para um espaço de maior
dimensão, de modo a tornar os dados linearmente separáveis (WITTEN e FRANK, 2005).

2.2.8.6 Redes Neurais
As Redes Neurais Artificiais, do inglês Artificial Neural Networks, é um algoritmo de
AM que tem sua inspiração baseada na estruturação das redes biológicas do cérebro. Seu
alicerce é originado no desenvolvimento de dispositivos computacionais básicos nomeado de
neurônios, estes por sua vez conectados com outros semelhantes faz com que exista uma rede
de comunicação complexa, assim permitindo a computação de dados complexos. (SHALEVSHWARTZ e BEN-DAVID, 2014).
As RNAs possuem duas vertentes, sendo essas, a arquitetura associada ao tipo e número
de unidades de processamento e o aprendizado que está relacionado ao que tange às regras de
ajustes dos pesos das conexões (BRAGA et al., 2007).
Com relação à arquitetura, a RNA mais comum é constituída de uma camada de entrada,
onde há um neurônio (nó da rede) para cada atributo; uma camada de saída onde há neurônios
que dão como saída valores que devem ser interpretados de acordo com a tarefa, isto é, como
próprios valores, sem qualquer transformação, quando do caso de regressão, ou mapeados em
probabilidade - por exemplo, usando a função sigmoide - para o caso de classificação; e,
finalmente, zero ou mais camadas ocultas composta por neurônios que realizarão a computação
dos valores desde a entrada até a saída. A Figura 6 exibe um exemplo com uma camada oculta.
Note que, nesta arquitetura mais usual as conexões entre os neurônios são do tipo feedforward,
ou seja, as ligações se iniciam em um neurônio de uma camada e terminam em neurônios da
camada à frente (BRAGA et al., 2007).
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Figura 6 - Exemplo Rede neural de uma camada

Fonte: Izbicki (2020)

Já na Figura 7 é ilustrado um modelo de RNA, em multicamadas, na qual a primeira
camada (em vermelho) comporta a entrada (valores dos atributos da instância a ser classificada),
a última camada (em verde) representa a saída (resposta: classe ou valor numérico se for um
problema de regressão) e as camadas ocultas (em azul) onde os sinais são processados.

Figura 7 - Exemplo de uma Rede Multicamadas

Características

Atributos

de saída

Neurônios

Neurônios

Fonte: Adaptado de Ebrahimi et al. (2012)

O treinamento de uma RNA consiste no ajuste de pesos. Esses, inicialmente, são
escolhidos aleatoriamente. A partir daí, em um processo iterativo, os pesos vão sendo ajustados
para minimizar o erro, ou seja, a diferença entre o que a rede prevê o que se observa no conjunto
de treinamento. Este processo segue até que se atinja um valor de erro que não consegue mais
ser diminuído ou até um limite de iterações (chamado de epochs). Após este processo, para
classificar uma nova instância, basta fornecer os valores de seus atributos para a rede. Os
valores serão computados ao longo da rede, utilizando-se os pesos e funções de ativação (e.g.,
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sigmoid e ReLu – unidade linear retificada) até que resposta é gerada na camada de saída para
ser interpretada.
Uma desvantagem das RNAs é seu funcionamento black-box, tendo em vista que o
conjunto de pesos que resultam no modelo preditor final, ainda que acurado, não expressa com
clareza as regras que relacionam atributos com a saída (classe ou valor numérico) (FACELI et
al., 2011). Já para as árvores de decisão, essa é claramente uma vantagem, pois as regras são
facilmente extraídas da árvore.

2.2.9 Avaliação de Modelos de Classificação
Após as etapas de entendimento do problema, levantamento de possíveis aplicações de
aprendizado de máquina e aplicação dos mesmos existe o processo de avaliação de desempenho
de cada modelo obtido. Para isso, Faceli et al. (2011) afirmam que existem diversas métricas
que podem ser aplicadas para mensurar o desempenho tanto para problemas pertinentes à
classificação quando à regressão.
Segundo Demšar (2008), Faceli et al. (2011), Japkowicz e Shah (2011) e Bifet et al.
(2018), para realizar a avaliação de modelos proveniente de aprendizado supervisionado para
classificadores e regressores, deve-se ter em mente:
a) Quais medidas de performances serão úteis;
b) Quais técnicas de amostragem são normalmente aplicadas para apreciação do
poder preditivo dos modelos;
c) Como devem ser realizados os testes de hipóteses.

Desse modo, é possível realizar a avalição de um modelo utilizando algumas métricas,
por exemplo, F-measure (LEWIS e GALE, 1994), G-mean, (Kubat et al., 1998) e área abaixo
da curva ROC, termo oriundo do inglês Area Under the ROC Curve (AUC) (BRADLEY, 1997).
Uma outra ferramenta de análise de desempenho é a matriz de confusão, ilustrada na Tabela 4.
Neste caso, é possível contar acertos e erros do modelo para todas as classes em questão, pois
compara-se o que se sabe (valor observado no conjunto de treinamento) com o que é predito
pelo modelo (KUBAT e MATWIN, 1997).
Tabela 4 – Matriz de confusão para problemas de classificação com somente duas classes

Classe predita positiva
Classe positiva VP (Verdadeira Positivo)
Classe negativa FP (Falso Positivo)
Fonte: Autor, 2022

Classe predita negativa
FN (Falso Negativo)
VN (Verdadeiro Negativo)
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A partir daí, é possível elaborar outras medidas, como:
a) Taxa de Verdadeiro Positivo: 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
b) Taxa de Verdadeiro Negativo:

𝑉𝑃
𝑉𝑃+𝐹𝑁

𝑉𝑁
𝑉𝑁+𝐹𝑃

𝐹𝑃

c) Taxa de Falso Positivo: 𝑉𝑁+𝐹𝑃
𝐹𝑁

d) Taxa de Falso Negativo: 𝑉𝑃+𝐹𝑁
e) Precisão:

𝑉𝑃
𝑉𝑃+𝐹𝑃

f) 𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =

(1+𝛽 2 )∙𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙∙𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜
𝛽 2 ∙𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙+ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜

Onde 𝛽 é a importância de precisão x recall, normalmente obtendo o valor 1. Note que a
medida F-measure é uma média harmônica entre Recall e Precisão.

Segundo Chawla et al. (2003), a criação de um algoritmo de aprendizagem tem como
objetivo melhorar o recall sem ter perdas na precisão. Nesse contexto a métrica F- measure é
importante, pois integra a precisão e o recall, assim, possibilitando a “aceitação” por parte do
algoritmo conforme a classe minoritária.
Para Fawcett (2004), o emprego da área abaixo da curva ROC (Receiver Operating
Characteristics) oferece uma medida de desempenho para avaliar qual é o melhor na média.
Para o conhecimento da área abaixo da curva ROC, é notável a necessidade de se obter a curva
ROC. O mesmo é construído por meio dos pares (𝐹𝑃𝑡𝑎𝑥𝑎 , 𝑉𝑃𝑡𝑎𝑥𝑎 ), conforme ilustrado na
Figura 8, na qual a parte sombreada é a área abaixo da curva ROC.
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Figura 8 - Representação ROC

Fonte: X.-Y. Liu el al., (2009)

2.3

Estado da arte
Nessa seção, apresentam-se outros trabalhos que tenham o tema semelhante ao

empregado. O intuito deste levantamento de trabalhos é entender as atuais discussões acerca do
tema, assim como identificar possíveis pontos a serem aplicados no presente trabalho.

2.3.1 Trabalho 1: Predição de defeitos em máquinas rotativas
Um estudo onde semelhante ao do presente projeto é o trabalho de conclusão de curso
denominado como Métodos de inteligência artificial para diagnóstico de defeitos em máquinas
rotativas publicado na Universidade Federal de Santa Catarina (SILVA, 2018).
O trabalho em questão aborda a utilização de métodos de aprendizado de máquina
associado a presença de defeitos mecânicos por meio de análises vibracionais. No estudo em
questão, a aplicação dos métodos de aprendizado de máquina para classificação de peças
defeituosas compreendeu diferentes métodos, sendo esses, regressão logística, KNN, Máquinas
de Vetores de Suporte, Naive Bayes e Rede Neural Artificial.
Para a utilização dos métodos citados os vetores de atributos foram extraídos por meio
da captação de dados de sensores utilizados no estudo, como, tacômetro, acelerômetro sobre o
mancal na posição não invertida (under-hang) nas direções axial, radial e tangencial,
acelerômetro sobre o mancal na posição invertida (over-hang) nas direções axial, radial e
tangencial e microfone.
Posteriormente à estruturação da base de dados, aplicou-se os algoritmos em cada base
de dados, e realizou-se a comparação de resultados de cada método. Essa se deu pelo cálculo
da acurácia e sensibilidade por meio dos dados da matriz de confusão. Além desses tópicos,
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também foram aplicados testes estatísticos, teste ANOVA e teste t-Student. Ao término desta
etapa, foi possível ranquear do melhor para o pior todos os métodos conforme a seguir:
a) KNN;
b) Rede Neural;
c) Naive Bayes;
d) Máquinas de Vetores de Suporte;
e) Regressão Logística.

Ao término do estudo, o autor afirma que os resultados apresentam a possibilidade da
aplicação de métodos de inteligência artificial relacionados à manutenção preditiva. Ademais,
foi possível alcançar resultados de acurácia e sensibilidade acima dos 90%.
2.3.2 Trabalho 2: Predição de defeitos em uma linha de processo de laminação
O artigo Quality Prediction in Interlinked Manufacturing Processes based on
Supervised & Unsupervised Machine Learning apresenta a utilização de mineração de dados
em um processo de laminação de materiais metálicos para a detecção de potenciais falhas
(LIEBER et al., 2013).
O estudo em questão pode ser dividido em duas partes no que tange a aprendizado de
máquina. Na primeira etapa foi utilizado o processo de clustering (aprendizado não
supervisionado) que funciona como agrupamento de dados para o entendimento de relação entre
as variáveis do processo. Na segunda etapa, aplicou-se os o de métodos de aprendizado de
máquina, sendo esses, Árvore de Decisão, KNN e Máquinas de Vetores de Suporte.
A utilização dos modos de funcionamento das máquinas em questão indicou um baixo
nível de correlação entre a qualidade final do produto em uma produção em larga escala. Tendo
em vista que os modos não foram capazes de indicar uma forte relação com qualidade final do
produto, o autor em questão menciona que para os próximos trabalhos serão utilizados os
parâmetros de máquinas, como tempo de aquecimento que a peça passou, variação da força
aplicada pelos rolos, a velocidade de processamento, dentre outras variáveis ao invés de apenas
os modos.

2.3.3 Trabalho 3: Predição de defeitos em uma linha de fundição
O trabalho Machine-Learnig-Based Defect Prediction in High-Precision Foundry
Production conduz à aplicação de métodos de aprendizado de máquina para realizar a predição
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da aparição de pequenas porosidades nas peças e o valor máximo da resistência à tração
(SANTOS et al., 2011).
O foco do estudo foi a aplicação e comparação de diferentes métodos de aprendizado
de máquina, sendo utilizados os seguintes, rede bayesiana, KNN e rede neural. O resultado do
estudo demonstrou que a aplicação de rede bayesiana teve melhores resultados na predição de
porosidades, enquanto que a rede neural artificial apresentou melhor desempenho na predição
do valor de máximo da resistência à tração das peças.
Para os próximos estudos foram levantados a expansão da análise de predição para uma
maior quantidade de defeito para o desenvolvimento de um sistema global para análise de
incidentes, a utilização de mais métodos de aprendizado supervisionado ou semisupervisionado para obter maior efetividade na predição de defeitos oriundos da fundição e
realizar a integração dos melhores classificadores para combinar os resultados parciais de cada
método.

2.3.4 Trabalho 4: Predição de defeitos em um processo de forjamento
O artigo Model Prediction of Defects in Sheet Metal Forming Processes apresenta o
emprego de métodos de aprendizado de máquina em um ambiente de manufatura com a
elaboração de moldagem de produtos de metais (DIB et al., 2018).
O estudo em questão foi elaborado com o intuito de prever defeitos, enrugamento,
rasgamento, desbaste excessivo e tipo nas peças de metal produzidas. A predição ocorreu pela
aplicação de diferentes métodos, validados por meio da utilização da técnica de validação
cruzada. Os métodos utilizados foram Floresta Aleatória, Árvore de decisão, Naive Bayes,
Máquinas de Vetores de Suporte e Redes Neurais. O estudo demonstra resultados satisfatórios
em mais de um método em relação à predição e menciona a questão da possibilidade de utilizar
mais de um. Entretanto, nem todos os algoritmos obtivem bons resultados em determinadas
configurações devido à quantidade pequena de dados.
Para futuros estudos, serão realizados os ajustes de parâmetros dos métodos
individualmente, nesse estudo tal atividade não foi realizada com o intuito de aproveitar o
melhor resultado de cada técnica para a realização da comparação entre os resultados. Também
foi ressaltado que o estudo resultou em percepções de análises que serão desenvolvidas.
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2.3.5 Trabalho 5: Identificação e visualização de defeitos em um processo de gravação a
laser
O artigo intitulado como A machine learning method for defect detection and
visualization in selective laser sintering based on convolutional neural networks realizou um
estudo acerca da utilização de métodos de AM para a detecção de defeitos no processo de
marcação a laser (WESTPHAL et al., 2021).
No estudo, foi aplicada a técnica de aprendizado de máquina Convolutional neural
networks (CNN). Foi realizado o registro e armazenagem de imagens de amostragem que
apresentavam defeitos tipo. Após a identificação do defeito, o método CNN realiza o processo
de diferenciação do nível de defeito de acordo com o dano gerado na peça. Esse tipo de método
de aprendizado já é aplicado para este tipo de atividade, e com o estudo foi possível concluir a
possibilidade da utilização do mesmo para a automação do processo de identificação de defeitos
no processo de selective laser sintering (SLS) (do português sinterização seletiva a laser),
mesmo com a utilização de uma pequena base de dados.
Para a continuidade do estudo, foi levantada a testagem da arquitetura atual por meio de
uma base de dados ainda menor. Além da possibilidade de reduzir a base de dados, também é
levantado a necessidade de alimentar a base de dados com itens defeituosos, uma vez que
durante o estudo, houve um problema em relação ao desbalanceamento de classificação.

2.3.6 Trabalho 6: Predição de defeitos de superfície em uma linha de fundição
O artigo Development of Data-Driven Machine Learning Models for the Prediction of
Casting Surface Defects disserta sobre um estudo acerca da execução de diferentes métodos de
aprendizado de máquina para a predição de defeitos de superfícies em uma empresa de fundição
(CHEN et al., 2022).
Ao decorrer do estudo, foram aplicados 6 diferentes métodos de aprendizado de
máquina com o intuito de comparar os resultados. Os autores optaram por utilizar os seguintes
métodos de AM: Ridge Regression, Random Forest Regression, Extremely Randomized Trees
Regression, XGBoost, CatBoost e Gradient Boosting Regression. Ao final dos testes, foi
possível identificar um método que apresentou melhor desempenho, sendo este o Extremely
Randomized Trees Regression que conseguiu prever a quantidade média de componentes
rejeitados. Os autores citam também a identificação de variáveis com maior influência sobre os
defeitos apresentados nas peças por influência do molde, como, o excesso de material orgânico
aglutinante, a permeabilidade do gás insuficiente e a presença de muita matéria particulada.
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Uma das propostas para futuros trabalhos é a resolução da dificuldade vivenciada
referente ao entendimento das variáveis em sua totalidade sobre a influências que estão
presentes no processo de fundição, dessa forma tendo um sentimento de aleatoriedade na
presença de certos defeitos. Outro ponto citado é a dificuldade em adquirir dados em um
ambiente de fundição uma vez que um grande volume de dados é registrado de forma manual,
esses podendo haver ruídos que possam dificultar na eficiência dos métodos de predição.

2.3.7 Trabalho 7: Predição de defeitos em uma linha de produção de semi condutores.
O trabalho de conclusão de curso de mestrado em Sistemas de Engenharia e
Administração de Empresas apresentado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts
desenvolveu um estudo acerca da utilização de um modelo de previsão de defeitos no wafer,
um semicondutor (NAOMI, 2016).
No decorrer do trabalho, foi aplicado o método de floresta aleatória e CART no processo
de KGD (known good die). Este processo é responsável por avaliar a qualidade de um
semicondutor após passar pelo teste de Sort, onde é submetido a um teste de sonda. Foram
utilizados os algoritmos para realizar a previsão de defeito no wafer, um em linguagem Python
e outro em R. Ambos os códigos obtiveram bons resultados, mas o realizado em Python se
sobressaiu ao outro. Para a amostra utilizada, o estudo demonstrou potencial devido aos
indicadores obtidos, porém o mesmo não deve apresentar o mesmo desempenho em um sistema
de produção que apresenta alto volume de produção.
Dessa forma, foram levantados possíveis melhorias acerca do estudo elaborado, sendo
esses, elaborar um refinamento no conjunto de dados, validação do modelo em tempo real e
realizar a coleta de dados de outros processos que afetam a qualidade final do produto. O
modelo em questão apresentou bons resultados, porém, o mesmo só foi testado por meio de
amostragem da produção. Dessa forma, sendo necessário a elaboração do teste em produção,
uma vez que se o algoritmo passasse pelo processo real, seria possível a implementação do
mesmo.
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3.

METODOLOGIA
Em virtude da prática de proteção das informações da empresa, alguns pontos serão

explicados de forma genérica e codificada, em razão de não ser permitido/publicar informações
sensíveis sobre o negócio.
A empresa relacionada ao estudo faz parte de um grupo multinacional alemão, que tem
4 segmentos de mercado. No caso da planta do Brasil, a sua atuação é direcionada a produção
de lentes oftalmológicas, aquelas usadas para a construção de óculos, com o objetivo de
compensar problemas de visão. A empresa que serviu como unidade de análise possui duas
principais atividades que correlacionam-se: a manufatura e o laboratório. A manufatura é
responsável pela produção do puck, um disco de material translucido que será processado pelo
laboratório; e o laboratório realiza o processo de usinagem, polimento, gravação a laser e
aplicação de tratamentos no puck até tornar-se uma lente oftalmológica de acordo com as
especificações do cliente.
No que tange à produção, a empresa em questão funciona com um sistema de produção
puxado, devido à sua operação ocorrer a partir da solicitação de um pedido que apresenta um
alto nível de especificação. Nesse contexto, torna-se inviável tanto qualquer tipo de préprocessamento do pedido no sistema quanto a produção para estocagem.
Sobre as características do pedido, todos estão associados com as demandas do cliente
de maneira direta ou indireta. Tais demandas levantadas são traduzidas em 13 (treze) diferentes
variáveis que representam o pedido, cada uma das variáveis torna-se a estrutura um atributo
relacionado às instâncias presentes em nosso estudo.
Figura 9 - Fluxograma da área produtiva

Processo
01

Processo
02

Processo
03

Processo
04

Inspeção

Fonte: Autor, 2022

A configuração da área de produção estudada se dá pela presença de 4 (quatro) processos
que correspondem à transformação dos insumos para elaboração de um pedido e uma etapa de
inspeção, representado na Figura 9. A área em questão apresenta mais processos, porém, os
demais processos não alteram os insumos, assim sendo processos de apoio.
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As etapas que se configuram como processo apresentam um sistema de identificação do
pedido. Desta forma proporcionando a compreensão de onde os pedidos cruzaram dentro da
linha produtiva. O outro conjunto de dados, transfigura-se em mais variáveis pertinentes ao
estudo que consequentemente irão vir a estruturar os atributos da base de dados.
A última etapa da linha de produção é destinada a realizar a avaliação se as
especificações técnicas do pedido estão dentro dos limites estipulados, assim ocorrendo um
parecer do pedido de forma que o mesmo possa ser classificado como defeituoso ou não. Tal
dicotomia é o que permitirá a identificação das classes relacionadas ao estudo, sendo essa sendo
essa, portanto uma tarefa de classificação binária, onde S representa que o pedido contém
defeitos e N demonstra que o pedido não apresentou defeito.

3.1

Aquisição de Dados
Neste trabalho, foi utilizado a ferramenta Weka (3.9.5), que é um software livre

desenvolvido pela universidade de Waikato que compreende a implementação de diversos
algoritmos de AM, possuindo um ambiente gráfico de fácil uso para realizar experimentos com
esses algoritmos. Para uso deste software, foi necessário elaborar uma base de dados que
compreendia os produtos e seus respectivas características e seu históricos dentro do ambiente
fabril. Foram utilizadas diferentes fontes de dados, sendo esses oriundos tanto do sistema da
empresa, este por sua vez apresenta as características físicas dos pedidos e se tiveram quebra
quanto ao registro de pedidos processados.
A compilação da base de dados foi realizada por meio da utilização da ferramenta Power
BI Desktop (2.100.1401.0), desenvolvida pela Microsoft. A principal finalidade da ferramenta
em questão é a elaboração de Dashboard para análise de negócios e não necessariamente a
compilação de bases de dados. Mas devido à afinidade do autor com a ferramenta, a mesma foi
selecionada para realização de tal atividade.
Após a seleção das bases, foi utilizado um esquema em estrela na área de modelo no
Power BI Desktop com o intuito de relacionar as características físicas dos pedidos com seus
registros na produção como mostrado na Figura 10. Dessa forma, foi possível a elaboração de
uma tabela (entidade) que representa os acontecimentos referente aos pedidos na linha de
produção, quais eram os pedidos, por onde passaram na produção e se apresentaram algum tipo
de defeito na área de inspeção.
Foi utilizado a ferramenta Weka, devido sua interface user friendly uma vez que o
autor em questão não tinha tanto contato com a linguagem de programação java.

32
Figura 10 - Exemplo Modelagem dos Dados

Fonte: Autor, 2022

Em seguida da estruturação do modelo, foi elaborada a base que viria ser empregado no
Weka. Para o desenvolvimento da mesma, só foram considerados as instâncias que tivessem
todos os seus atributos com valores, assim excluindo as instâncias que apresentassem uma ou
mais atributos em falta. O arquivo final foi exportado do BI Desktop com a extensão .csv
(separado por vírgula), contendo 17 atributos, sendo esses, 13 referente às características físicas
do produto e 4 oriundos da passagem dos pedidos pela produção, conforme pode ser visto na
Tabela 5.

Tabela 5 - Natureza dos Atributos

Variável (Atributo)
Atributo 01
Atributo 02
Atributo 03
Atributo 04
Atributo 05
Atributo 06
Atributo 07
Atributo 08
Atributo 09

Natureza
Processo
Processo
Processo
Processo
Especificação
Especificação
Especificação
Especificação
Especificação

Variável (Atributo)
Atributo 10
Atributo 11
Atributo 12
Atributo 13
Atributo 14
Atributo 15
Atributo 16
Atributo 17

Natureza
Especificação
Especificação
Especificação
Especificação
Especificação
Especificação
Especificação
Especificação

Fonte: Autor, 2022

Com a base importada e aberta no Weka, os atributos que continham seu formato como
numérico decorreram pelo processo de normalização pelo emprego da função normalize, na
qual todos os valores numéricos foram mapeados para uma escala de 0 a 1.
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Em seguida, foi possível notar a disparidade entre a proporção de instâncias de cada
classe (S/N), também conhecido como problema de desbalanceamento de classes. A partir desse
momento, o estudo voltou-se às opções para tratamento desse problema. A base de dados
passaria por dois processos distintos de tratamento, sendo esses, o Oversampling da classe
minoritária e o Undersampling da classe maioritária. O objetivo foi o de realizar experimentos
com os dados resultantes dos dois tipos de amostragem para verificar com qual delas os modelos
resultantes se sairiam melhor
Para a realização do Undersampling, se fez necessário a utilização do filtro do software
Weka chamado “SpreadSubsample” com o campo “distributionSpread” com o valor 1 com o
intuito de equiparar as duas classes, defeituosas e não defeituosas por meio da redução de
instâncias classificadas como não defeituosas, já que essas eram da classe maioritária.
Para a realização do Oversampling, foi utilizado o filtro “SMOTE”, com o objetivo de
aumentar a quantidade de instâncias classificadas como defeituosas. Note que o algoritmo
Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE) cria instâncias sintéticas, fazendo uma
combinação dos atributos de instâncias reais presentes na base de treinamento. (NITESH et. al.,
2002). Após o balanceamento, foi utilizado o filtro randomize para embaralhar as instâncias e
evitar qualquer viés no posterior processo de treinamento. Devido a utilização do SMOTE, essa
amostra apresentou maior quantidade de instância que a outro, assim, se foi preciso reduzir a
quantidade de instâncias para manter a igualdade de instâncias totais com a outra amostra, assim
foi empregue a função “StratifiedRemoveFolds” com o campo “numFolds” preenchido com o
valor 2. Em seguida foi aplicada a função “SpreadSubsample” com o campo
“distributionSpread” com o valor 1 para equilibrar as classes presentes.
A partir do momento que as classes se encontravam balanceadas, foi realizada a
comparação dos resultados com a presença de todos os atributos da base de dados e por meio
de um processo de triagem dos atributos. Assim, foi vital a realização da seleção dos atributos
em ambos os contextos. Deste modo, foi empregada a função “CfsSubsetEval” presente na aba
“Select attributes”. Esta função funciona por meio do cálculo da correlação dos atributos com
a classe e o grau de redundância entre eles.
A partir desse momento, todas as bases de dados estavam prontas para a realização dos
experimentos com os algoritmos de classificação. Os experimentos foram desenhados conforme
descrito na Tabela 6.
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Tabela 6 - Esquema dos experimentos

Tratamento Desbalanceamento de
Classes

Atributos
Experimento
Teste 01
Teste 02
Teste 03
Teste 04

Todos
Atributos
X
X

Atributos
Selecionados

OverSampling

UnderSampling
X

X
X
X

X
X

Fonte: Autor, 2022

3.2

Considerações para os Experimentos
Com o término das atividades que condiz com o pré-processamento, a base de dados

estava apta para passar pelo processo de classificação. Todos os algoritmos que foram utilizados
passaram pela avaliação “Cross-validation” proveniente da aba “Classify” e configurada com
“Folds” com valor 10. Desta forma, a base de dados foi testada 10 vezes, sendo que cada vez
havia a separação de um lote para treinamento (9/10) e outro para teste (1/10), a avaliação final
é a média das estatísticas entre esses 10 testes.
No estudo em questão, algumas métricas são consideradas importantes no que tange à
obtenção dos resultados, para que subsequentemente sejam examinados e discutidos, assim
como, seja concluída a aplicação dos métodos na avaliação de defeitos em uma linha de
produção.
Dessa forma, será imprescridível elaborar a matriz de confusão. Para o estudo, os
valores positivos serão o N que representa a não presença de defeitos, enquanto que o S retrata
a existência de defeitos. Dessa forma, é possível elaborar uma matriz de confusão especifica
para o trabalho, conforme pode ser visto na Tabela 7.

Tabela 7 - Matriz de Confusão Adaptada

Sem Defeito (N)
Defeito (S)

Classe predita Sem Defeito (N)
VP (Verdadeiro Sem Defeito)
FP (Falso Sem Defeito)

Classe predita Defeito (S)
FN (Falso Defeito)
VN (Verdadeiro Defeito)

Fonte: Autor: 2022

A partir da elaboração da matriz, é possível computar algumas métricas de suma
importância para o entendimento do desempenho dos métodos. As métricas também serão
ajustadas para o tema referente ao estudo em questão, como descrito na Tabela 8, desta forma
facilitando a comparação dos resultados e o entendimento dos modelos gerados.
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Tabela 8 - Adaptação das Métricas

Indicador original
Taxa de Verdadeiro Positivo
Taxa de Verdadeiro Negativo
Taxa de Falso Positivo
Taxa de Falso Negativo
Precisão

Indicador adaptado
Taxa de Verdadeiro Sem Defeito
Taxa de Verdadeiro Defeito
Taxa de Falso Sem Defeito
Taxa de Falso Defeito
Precisão

Fonte: Autor, 2022

3.3

Aplicação do algoritmo Naive Bayes
A execução do algoritmo Naive Bayes foi por meio da utilização da função

“NaiveBayes” e não havendo nenhuma alteração dos parâmetros já configurados pelo Weka.

3.4

Aplicação do algoritmo Árvore de Decisão
A execução do algoritmo Árvore de Decisão foi por meio da utilização da função “J48”

e não havendo nenhuma alteração dos parâmetros já configurados pelo Weka.

3.5

Aplicação do algoritmo Floresta Aleatória
A execução do algoritmo Floresta Aleatória foi por meio da utilização da função

“RandomForest” e não havendo nenhuma alteração dos atributos já configurados pelo Weka.

3.6

Aplicação do algoritmo KNN
A execução do algoritmo KNN foi por meio da utilização da função “IBK” havendo

alteração nas configurações iniciais do algoritmo, no campo “distanceWeighting”. Foi
substituído a opção “No distance weighting” para “Weight by 1/distance”, com o propósito de
melhorar a assertividade da técnica, partindo do pressuposto que os vizinhos mais próximos do
ponto tivessem maior influência da determinação do resultado final.
Foram utilizados diferentes valores para k, sendo esses dispostos na Tabela 9. Esses
valores são oriundos de experimentos preliminares com diferentes valores para k.
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Tabela 9 - Valores do k

Seleção de Atributos
Teste 1
Teste 2
Teste 3
Teste 4

k igual a
4
6
7
6

Fonte: Autor, 2022

3.7

Aplicação do algoritmo Máquina de Vetores de Suporte
Para aplicação do SVM, foram utilizadas duas diferentes funções presente no Weka,

“LibSVM” e “SMO”
A execução do algoritmo máquina de vetores de suporte foi por meio da utilização da
função “LibSVM” e não havendo nenhuma alteração dos atributos já configurados pelo Weka.
A execução do algoritmo redes neurais artificiais foi por meio da utilização da função
“SMO” havendo alteração nas configurações iniciais do algoritmo, no campo “kernel” foi
substituído a opção “PolyKernel” para “RBFKernel”, com o propósito de melhorar a
assertividade da técnica.

3.8

Aplicação do algoritmo Rede Neural Artificial
A execução do algoritmo Rede Neural Artificial foi por meio da utilização da função

“MultilayerPerceptron” e não havendo nenhuma alteração dos atributos já configurados pelo
Weka. Em todas as diferentes configurações de testes, foram utilizadas 8 camadas.
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4.

RESULTADOS
Para a apresentação dos resultados, a comparação dos algoritmos será realizada

separadamente para cada métrica importante descrita anteriormente, para as quatro bases
especificadas na Tabela 6.

4.1

Acurácia
A acurácia indica a porcentagem de instâncias classificadas de forma correta. Esse

indicador é um bom direcionador para o compreender o desempenho dos métodos de maneira
geral.

Figura 11 - Comparação Acurácia dos testes

Fonte: Autor, 2022

Pela Figura 11, é possível identificar que, em geral, os testes que tiveram uma seleção de
atributos obtiveram resultados consistentes (pouca variação) em relação aos outros. Ademais,
os melhores índices de acurácia ocorreram nos testes que passaram pelo processo de
Oversampling ao invés do Undersampling. O melhor resultado de taxa de acurácia foi de
92,02% por meio da utilização do método RNA com a configuração de Teste 04 como mostrado
na Figura 11. Dessa forma, é clara a necessidade de avaliar mais indicadores para verificar o
desempenho dos algoritmos.
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4.2

Taxa de Verdadeiro Positivo e Taxa de Verdadeiro Negativo
A métrica taxa de verdadeiro positivo também conhecida como revocação, pode ser

compreendida como a quantidade de instâncias que foram classificadas de forma positiva (com
defeito) de acordo com o método de aprendizado de máquina e que foram compatíveis com a
sua classificação original, sobre a quantidade total de instâncias reais (todas que apresentaram
defeitos).

Figura 12 - Comparação Taxa de Verdadeiro Positivo

Fonte: Autor, 2022

O modelo que apresentou maior taxa de verdadeiro positivo foi naive bayes por meio
da configuração do Teste 01 87,30% e o pior resultado foi do KNN na configuração do Teste
02 com 68,30%, conforme Figura 12. Com os resultados dos testes, foi possível notar que as
amostras que tiveram os atributos selecionados (teste 03 e 04) obtiveram menor variação nos
resultados em relação aos diferentes métodos. Além disso, foi identificado um prejuízo no que
tange os resultados da técnica k-vizinhos próximos em um cenário que apresenta uma grande
quantidade de atributos.
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Figura 13 - Comparação Taxa de Verdadeiro Negativo

Fonte: Autor, 2022

Sobre a Taxa de Verdadeiro Negativo ou especifidade, o mesmo representa a taxa de
instâncias negativas (sem defeito) que foram preditas corretamente. Na Figura 13, é possível
identificar que diferentes métodos obtivem bons resultados no que tange a especifidade, porém
o método naive bayes com a configuração do teste 01 teve o pior resultado de 42,70%

4.3

Taxa de Falso Positivo e Taxa de Falso Negativo
Ao contrário dos indicadores de taxa verdadeiro os falsos são compreendidos como a

quantidade de instâncias que foram categorizadas erroneamente com a sua classificação
original, sobre a quantidade total de instâncias reais.
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Figura 14 - Comparação Taxa de Falso Positivo

Fonte: Autor, 2022

Por meio da visualização da Figura 14, é notável o bom desempenho de diferentes
métodos, porém o que chama mais atenção na figura é o mau desempenho no naive bayes na
configuração de teste 01.

Figura 15 - Comparação Taxa de Falso Negativo

Fonte: Autor, 2022
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Como visto na Figura 15, o melhor resultado foi de 12,70% dos diferentes métodos da
configuração do teste 01 naive bayes. Já o pior resultado foi o 31,70% KNN no Teste 02.
Para o estudo em questão, um dos mais importantes indicadores é a taxa de falso positivo.
Levando em consideração que o trabalho se refere a uma linha de produção, é de suma
importância que um item que não apresentou a qualidade desejada não dê continuidade no
processo. Caso não haja outro ponto de verificação, esse produto pode chegar ao cliente e
gerando custos de não qualidade. Quando o modelo prediz um caso como positivo (não há
defeitos) mas este é um falso positivo, então ocorrerá o defeito e este seria o pior cenário em
termos de prejuízos à empresa.

4.4

Precisão
O indicador de precisão é a quantidade de instâncias que foram classificadas de forma

preditiva tanto positivo quanto negativo dependendo de qual métrica busca mensurar, sobre a
quantidade de instâncias que foram classificadas da mesma forma.
Figura 16 - Comparação Precisão

Fonte: Autor, 2022

O melhor resultado para precisão é de 100%, esse valor pode ser encontrado em
diferentes métodos e testes, como mostra a Figura 16. Já o pior resultado foi o método naive
bayes no teste 01.
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4.5

F-Measure Positivo e Negativo
A F-Measure é entendida como uma média harmônica elaborada a partir dos

indicadores precisão e revocação.

Figura 17 - Comparação F-Measure Positivo

Fonte: Autor, 2022

Na Figura 18, é possível identificar que o melhor valor para F-Measure foi o RNA com
a configuração de teste 04. E o pior resultado foi o Naive Bayes por meio da configuração de
teste 01.
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Figura 18 - Comparação F-Measure Negativo

Fonte: Autor, 2022

Na Figura 19, é possível identificar que o melhor valor para F-Measure foi o RNA ambos
com o teste 04. E o pior resultado foi novamente o Naive Bayes por meio da configuração de
teste 01.

4.6

ROC
A utilização do indicador área abaixo da curva ROC (Receiver Operating

Characteristics) é considerado de alta importância devido ao fato que o mesmo expõe de forma
geral a performance de um método, além das particularidades dos demais indicadores.
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Figura 19 Comparação ROC área

Fonte: Autor, 2022

Na Figura 20, é apresentada uma comparação entre os resultados obtidos por cada método
de aprendizado de máquina. De acordo com os resultados, a configuração que obteve o melhor
resultado foi a RNA no teste 02, onde a base de dados passou por um processo de
Undersampling e a filtragem de atributos.
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5.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
Nesta etapa do projeto é realizado a avaliação acerca da pesquisa elaborada quanto às

contribuições para responder à questão central e a apontar recomendações para pesquisas
futuras.

5.1

Conclusões
O objetivo do trabalho em questão era de realizar a aplicação de diferentes técnicas de

aprendizado de máquina para que fosse possível a realizar a predição de produtos defeituosos
na linha de produção.
Diante dos dados analisados, a aplicação de métodos de aprendizado de máquina no
contexto denotado apresenta potencial em virtude dos resultados apresentados, dado que foram
atingidos bons índices de acurácia, precisão, especificidade e sensibilidade.
As diferentes configurações acerca da etapa de pré-processamento têm muita influência
em alguns métodos de AM, uma vez que os resultados de específicas técnicas modificam
drasticamente.
Com o intuito de estabelecer qual foi o melhor método. Levando em consideração os
resultados de acurácia, o método de rede neural artificial com a configuração do Teste 04
apresentou o melhor valor, de 92,02% e, portanto, o modelo resultante de sua aplicação é o
escolhido para realizar predições de casos futuros.

5.2

Recomendações
Mesmo que o estudo tenha apresentado bons resultados, é importante salientar que

existe a possibilidade de que o mesmo não apresente o mesmo desempenho uma vez que existe
características de uma rotina de produção que não foram englobadas pelo projeto devido à
complexibilidade de coletar e armazenar estes dados em tempo real. Com a redução de defeitos
devido à elaboração de planos de melhoria contínua e a existência de defeitos esporádicos
devido a algum desvio na produção, vem a calhar a necessidade de se atentar ao que tange a
importância da retroalimentação da base de dados para o funcionamento efetivo da técnica de
aprendizado de máquina rotina de uma linha de produção.
Outro ponto importante acerca do estudo é sobre a base de dados, levando em
consideração que o volume de instâncias foi reduzido para que fosse possível executar os
algoritmos em tempo real, assim não trazendo total fidelidade do que ocorre na produção. Além
disso, existem questões referentes à granularidade uma vez que os atributos relativos à produção
apenas indicam onde cada pedido passou, mas não traz como estavam os parâmetros críticos
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dessa máquina quando um item passou. Dessa forma, uma questão importante é avaliar a
implementação de dados referentes aos parâmetros críticos do processo em próximos estudos.
Outra questão importante para frentes futuras, é um estudo sobre a implementação de
um programa que utilize técnicas de aprendizado de máquina que melhor se adeque com a
realidade da empresa.
A aplicação de diferentes métodos de aprendizado de máquina viabiliza o
questionamento sobre as mudanças de configuração de uma etapa de inspeção ao termino da
linha produtiva. Tendo em conta os desperdícios presentes de uma área de inspeção, a redução
dos produtos inspecionados pode ser considerado um ganho para empresa, uma vez que as
técnicas de aprendizado de máquina obtiveram bons resultados. Essa avaliação pode ser
elaborada posteriormente com intuito de sanar o questionamento acerca das possíveis alterações
dentro da área de inspeção.
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