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TEMA 1 - CONTROLE DE 

QUALIDADE: TESTE DE 

CHAMAS 

AUTOMATIZADO  NO 

PRODUTO NA LINHA 

DE  PRODUÇÃO 

 Subtema: 

  Desenvolvimento e implementação de um sistema 

de controle da qualidade da chama  por visão 

computacional ou algo similar. 

 Atualmente o controle é realizado visualmente pelo 

operador, os produtos estão em movimento durante 

o teste e existem produtos com características 

diferentes para serem inspecionados. 

 Objetivo: 

- Mapeamento das características de avaliação para 

aprovação do produto feito pelo sistema atual do 

controle de teste de chamas manual; 

- Estudo e proposta de substituição por sistema 

automatizado com visão computacional; 

- Implementação de protótipo para validação; 

- Implantação em linha do sistema 

 Resultados Esperados: 

- Substituição do processo manual para controle 

automatizado 

- Ganho em acuracidade e precisão no processo 

  



TEMA 2 - PLANEJAMENTO 

INDUSTRIAL: SISTEMA DE 

VISÃO CONTROLE DE 

PRODUÇÃO 

 Subtema: Está sendo desenvolvido um sistema de 

visão para contagem de peças pintadas, o objetivo 

deste projeto é trabalhar na viabilização e 

aprimoramento deste sistema, integração ao ERP 

(SAP) e expandir para a linha de esmaltação. 

 Declaração do Problema: Aumentar a 

acuracidade e precisão do sistema de visão, através 

de aprimoramentos do software base YOLO. 

Integrar a saída destas informações ao ERP (SAP). 

Expandir o projeto criando um sistema similar 

com as adaptações necessárias para a linha de 

esmaltação 

  Objetivos: 

- Viabilizar e aprimorar os resultados obtidos no 

primeiro projeto, através de melhorias no software 

- Desenvolver novo sistema para Esmaltação 

- Integrar ao ERP o sistema existente 

- Desenvolver indicadores de desempenho de 

produção 

 Resultados Esperados: Controle de estoque / 

fluxos e módulo analítico para gerenciamento e 

tomadas de decisão; Fluxo contínuo no 

apontamento de produção de itens semi-acabados; 

Conectividade do sistema de apontamento com o 

ERP da empresa; Confiabilidade no apontamento; 

Acuracidade de estoque; Maior controle do 

processo de produção e assertividade no 

planejamento 

  



TEMA 3 - 

DESENVOLVIMENTO DE 

PRODUTOS: AUTOMAÇÃO 

DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

DE ENSAIOS NO 

LABORATÓRIO DE ENSAIOS 

DE PRODUTOS 

 Subtema: Desenvolver / Melhorar sistemas de 

aquisição para diminuir variações causadas por 

diferenças de leitura (Paralaxe), diminuir riscos 

de erros e garantir registro das informações 

coletadas através de banco de dados. 

 Declaração do Problema: Hoje uma parte do 

erro encontrado nas medições está atrelado à 

leitura dos equipamentos. A automação irá nos 

ajudar a reduzir estes erros de medição e 

aumentar a confiança nos dados, bem como 

proporcionar formas gráficas para análise de 

dados. 

 Objetivos: Diminuir erros de medição, aumentar 

confiança nos dados e otimizar o tempo de cada 

teste. 

 Resultados Esperados: Ter equipamentos com 

aquisição e processamento de dados 

automatizados para temperatura, pressão e vazão 

de gás, pressão atmosférica, células de carga e 

sensores de deslocamento, gerando gráficos e 

banco de dados, para melhorias no registro, 

armazenamento e análise de dados. 
 


