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PREFÁCIO
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Os sistemas de produção devem atender crescentemente ao desafio de produzir
melhor. Isso não significa necessariamente aumento de produção, mas fundamentalmente melhoria da forma de se produzir, perseguindo aumentos de produtividade, redução de custos, melhoria da qualidade e sustentabilidade. Essa equação é vital para o
melhor acolhimento de um novo cliente, agora globalizado, proporcionando o atendimento mais individualizado de suas necessidades aliado a preocupações da sociedade
sobre sustentabilidade.
Nasceu na Alemanha o termo “Industria 4.0” que se refere a sistemas que se
comunicam e cooperam entre si. É a era da conectividade chegando à base dos sistemas
de produção, integrando máquinas e criando sistemas inteligentes pela utilização da
Internet das Coisas (IoT), interferindo diretamente na eficiência e no controle da produção, tanto na cidade em unidades fabris como no campo na produção agrícola. Essa
evolução abriu uma janela imensa de oportunidades.
Os modelos de negócio já sofreram uma profunda transformação. O atendimento às necessidades da sociedade será progressivamente mais customizado onde as empresas procurarão cada vez mais agregar ao produto as necessidades particulares de
cada cliente. Sistemas de produção inteligentes poderão levar ao extremo o conceito de
personalização de produtos. Para isso, também, o perfil profissional utilizado pelas
empresas será modificado, dando lugar a gestores e desenvolvedores multifacetados e
multidisciplinares com capacidades técnicas elevadas para trabalhar com foco no cliente em um ambiente de alta tecnologia.
Um determinado grupo de países e, em particular, algumas empresas no mundo
têm um histórico de se adiantar quando o assunto é inovação, principalmente por sua
postura protagonista no mercado e por sua capacidade de investimento. É necessário
incluir os países do MERCOSUL nesse rol. O desenvolvimento e a utilização dessas novas
tecnologias podem ampliar a participação dos países que compõem o bloco e seus associados em mercados com maior índice de valor agregado e melhor retorno comercial.
Considerando esse panorama global, o Prêmio MERCOSUL de 2018 teve por objetivo incentivar empresários, pesquisadores e estudantes a desenvolverem trabalhos
tendo como pilar essa nova realidade. Buscou, ainda, incentivar a integração dos esforços para a produção de tecnologias e aperfeiçoamento de processos, visando potencializar ações presentes e futuras nessa imediata e crescente procura por atendimento
a demandas extremamente qualificadas com exigências de sustentabilidade.
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RESUMO

O Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia foi criado em 1998 pela Reunião
Especializada em Ciência e Tecnologia - RECYT/ MERCOSUL. Na sua décima quarta
edição, o convite à apresentação de propostas foi lançado em novembro de 2018, por
meio de parcerias que incluem o Movimento Brasil Competitivo (MBC) e o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/Brasil). O apoio institucional é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O objetivo do
Prêmio é reconhecer e recompensar os melhores trabalhos de pesquisa que representam contribuições potenciais para o desenvolvimento científico e tecnológico dos
países do MERCOSUL. Ele também fornece incentivos à pesquisa científica e tecnológica a ser realizada, focados no processo de integração regional entre os países do
bloco. Em 2018, “Indústria 4.0” foi escolhido como tema e dividido em cinco categorias: Iniciação Científica para estudantes do Ensino Médio até 21 anos de idade,
Estudante Universitário da educação superior sem limite de idade, Jovem Pesquisador para graduandos de até 35 anos de idade, Pesquisador Sênior para diplomados,
mestrandos, doutorandos e doutores com idade de 36 anos ou mais, e Integração
para equipes que tenham graduados, sem limite de idade, envolvendo pelo menos
dois países diferentes. Este livro apresenta os vencedores e artigos premiados nas
cinco categorias.
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ABSTRACT

MERCOSUR Award for Science and Technology was established in 1998 by the
Science and Technology Specialized Meeting – RECyT/MERCOSUR. In its fouteenth
edition, the call for submissions was launched on November 2018, by a partnership
including the Brazilian Competitive Movement (MBC) and the National Council for
Scientific and Technological Development (CNPq/Brazil). It has the institutional
support of the Brazilian Ministry of Science, Technology and Innovation - MCTI.
The goal of the Award is to recognize and reward the best research papers that
represent potential contributions to the scientific and technological development of
MERCOSUR countries. It also provides incentives for scientific and technological
research to be carried out, focused on the regional integration process among
countries in the block. In 2018, “Industry 4.0” was chosen as theme and divided into
five categories: Scientific Initiation for students of Upper Secondary Education up to
21 years of age, University Student for Higher Education undergraduates with no age
limit, Young Researcher for graduate scholars of up to 35 years of age, Senior
Researcher for graduate, masters, doctoral students and doctors, who are 36 years
of age or older, and Integration for teams that have graduates, with no age limit,
involving at least two different countries. This book presents Award winners and
papers that received Honours in all five categories.
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O PRÊMIO MERCOSUL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Instituído em 1998 pela Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do
MERCOSUL (RECyT), sua missão é a de potencializar a disseminação e contribuição
para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação voltada ao desenvolvimento sustentável no âmbito do MERCOSUL, bem como contribuir para a integração
e cooperação entre estudantes e pesquisadores no campo da Ciência e Tecnologia no
âmbito do MERCOSUL.
O Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia tem como principais objetivos: a)
Reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa, que representem potencial contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados do MERCOSUL; b) Incentivar a realização de pesquisa científica, tecnológica e a inovação no MERCOSUL; c) Contribuir para o
processo de integração regional entre os países membros e associados do MERCOSUL,
mediante incremento na difusão das realizações e dos avanços no campo do desenvolvimento científico e tecnológico no MERCOSUL.
Na primeira edição, o tema escolhido foi “Alimentos” e a cerimônia de premiação
ocorreu na cidade de Brasília, Brasil.
“Meio Ambiente/Tecnologias Limpas” foi o tema escolhido para a segunda edição
em 2000, com premiação entregue na cidade de Assunção, Paraguai.
A partir da Chamada de 2004, o Prêmio passou a contar com a parceria da UNESCO
e passou a ser chamado de Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia, contemplando
duas categorias: “Jovens Pesquisadores”, até 35 anos de idade, e “Integração”, para uma
equipe de pesquisadores sem limite de idade, envolvendo pelo menos dois países membros. Essa Chamada contemplou o tema “Energia” e foi patrocinada pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia do Brasil. A premiação foi entregue na cidade de Brasília, Brasil.
A Chamada de 2006 abordou o tema “Tecnologias para Inclusão Social”, contou
com a parceria da UNESCO e do Movimento Brasil Competitivo (MBC), e foi patrocinada
pela Petrobras e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Essa edição do Prêmio
contemplou a categoria “Iniciação Científica”, destinada a alunos do Ensino Médio, além
das categorias “Jovens Pesquisadores” e “Integração”. A premiação foi entregue na cidade de Assunção, Paraguai.
A Chamada de 2008, com o tema “Biocombustíveis”, manteve os mesmos parceiros e patrocinadores, além do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Nessa Chamada, incluiu-se a categoria “Jovem Universitário” voltada
para estudantes universitários de até 28 anos de idade. A premiação foi entregue na cidade de Brasília, Brasil.
Já a Chamada de 2009 tratou do tema “Agroindústria”, manteve os mesmos par-

PRÊMIO MERCOSUL 2018

11

ceiros na organização e foi patrocinada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Nessa edição do Prêmio, a categoria “Jovem Universitário” passou a se chamar
“Estudante Universitário” e a não ter limite de idade. A premiação foi entregue na cidade de Montevidéu, Uruguai.
A Chamada de 2010 foi voltada para o tema “Nanotecnologia” e foi patrocinada
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina e pela Fundação Nanotecnológica Argentina – FAN. Os demais parceiros do Prêmio e as características das categorias permaneceram inalterados. A premiação foi entregue na cidade
de Buenos Aires, Argentina.
A edição de 2011 foi patrocinada pela Sangari do Brasil e pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI/Brasil), mantendo os demais parceiros. O tema contemplado foi “Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável” e as
categorias se mantiveram inalteradas. A premiação foi entregue na cidade de Montevidéu, Uruguai.
A edição de 2012 foi patrocinada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI/Brasil), mantendo os demais parceiros. O tema contemplado
foi “Inovação Tecnológica na Saúde”. A premiação foi entregue na cidade de Montevidéu, Uruguai.
As edições de 2013 e 2014 foram patrocinadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI/Brasil), com o apoio da UNESCO, da Confederação
Nacional das Indústrias (CNI) e do Movimento Brasil Competitivo – MBC. Os temas
contemplados foram “Educação para Ciência” e “Popularização da Ciência”. A premiação da edição 2013 foi entregue na cidade de Caracas, Venezuela, e da edição 2014 em
Brasília, Brasil.
A partir da edição de 2014, o CNPq assumiu integralmente a operacionalização do
evento, responsabilizando-se pelas etapas de divulgação, inscrição, pré-seleção dos trabalhos e julgamento. A premiação foi entregue na cidade de Brasília, Brasil.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) é pioneiro na concessão de prêmios no Brasil. Desde a década de 70, os prêmios do CNPq
cumprem o papel de instrumentos de divulgação e valorização da política de desenvolvimento científico e tecnológico, contribuindo para uma articulação efetiva com entidades
parceiras dos setores público e privado. Os agraciados são estudantes e pesquisadores
renomados, que representam as duas pontas da cadeia de produção de ciência, tecnologia
e inovação. Com temáticas, categorias e públicos variados, os prêmios incentivam a formação e o aprimoramento do quadro de pesquisadores brasileiros nas diversas áreas do
conhecimento. O CNPq concede e apoia nove Prêmios: Almirante Álvaro Alberto; Jovem
Cientista; MERSOCUL de Ciência e Tecnologia; Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica; José Reis de Divulgação Científica; Fotografia – Ciência & Arte; Pesquisador Emérito; Menção Especial de Agradecimento, e o Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero.
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A edição de 2015, com o tema “Inovação e Empreendedorismo”, manteve suas
categorias inalteradas e contou com o patrocínio do MCTI e apoio da UNESCO, do MBC
e do CNPq. A cerimônia de premiação aconteceu na cidade de Brasília, Brasil.
A edição de 2017, com o tema “Tecnologias para a Economia do Conhecimento”, permaneceu com suas categorias inalteradas. A UNESCO deixou a organização,
mas o CNPq e o MBC permaneceram como parceiros. A premiação foi entregue na
cidade de Brasília, Brasil.
Em 2018, a décima quarta edição teve como tema “Indústria 4.0”. Pela primeira
vez as reuniões inicial e final da comissão de avaliação foram realizadas presencial e
virtualmente, permitindo a maior participação de avaliadores representantes dos quatro países do Bloco. A cerimônia de premiação aconteceu no dia 31 de outubro de 2019,
na cidade de Brasília, Brasil.
O Prêmio é organizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq/Brasil), pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), pelo Ministério
de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina, pelo Conselho Nacional de
Ciência e Tecnologia do Paraguai e pelo Ministério de Educação e Cultura do Uruguai, e
conta com o apoio institucional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do
Brasil (MCTI/Brasil).
Mesmo com todos os empecilhos em promover a aproximação econômica entre
os países e as dificuldades impostas pela sua estrutura na condução de negociações com
outros países ou blocos, vale ressaltar que a cooperação científica e tecnológica entre os
países membros e associados do MERCOSUL desempenha um papel crucial, pois favorece tanto a troca de conhecimentos já existentes quanto o desenvolvimento conjunto
de novas técnicas, nas mais diversas áreas de interesse do Bloco.
Nesse contexto, reconhece-se a importância do Prêmio MERCOSUL de Ciência e
Tecnologia como uma forma de incentivar essa cooperação. A cooperação técnica e
científica visa estimular profissionais do presente e do futuro para o entendimento e
desenvolvimento de trabalhos que privilegiem a importância das novas tecnologias de
informação, a construção de capacidades humanas, o interesse pelo aprendizado e o
desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à transformação e ao processo criativo.
Esses serão fatores primordiais para a definição do papel desses países como atores na
economia mundial e na promoção de seu desenvolvimento econômico e social.
Desde a sua instituição, em 1998, foram recebidos, no total, 2.409 (dois mil
quatrocentos e nove trabalhos) e o número total de premiados, incluindo equipes e
professores, soma 295.
Assim, o Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia se consolida, em 2018,
como um relevante mecanismo de promoção da integração regional, com oportunidades para o intercâmbio acadêmico recheado de ganhos multilaterais entre seus países-membros e associados.
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CHAMADA 2018 DO PRÊMIO MERCOSUL DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
Lançado de forma simultânea nos países membros e associados ao MERCOSUL, o tema definido para a edição 2018 foi “Indústria 4.0”. Esse tema foi escolhido
pela RECyT para reforçar a importância da integração regional na geração de empregos de qualidade e de novos negócios frente a essa importante mudança de paradigma que vem trazendo essa quarta Revolução Industrial. Caracterizada por um
conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico
aos processos produtivos, etapas da cadeia de valor, distribuição, entre outras mudanças, a cooperação técnica e científica ganha cada vez mais relevância na nova
economia, tornando-a uma prioridade para o desenvolvimento sustentável e o estímulo à inovação.
Na visão de futuro da Indústria 4.0, ocorre uma completa descentralização
do controle dos processos produtivos e uma proliferação de dispositivos inteligentes interconectados ao longo de toda a cadeia produtiva e logística. Assim, a geração de riquezas e as grandes transformações nos empregos e nos negócios vêm se
tornando desafios cada vez mais angustiantes para as nações, particularmente as
que ainda não conseguiram incorporar a inovação tecnológica como prática de
desenvolvimento. Tudo muito mais rápido e em quantidades nunca vistas antes.
A indústria enfrenta o desafio de aumentar sua competitividade no cenário
global impactado por essa revolução, transformando as plantas industriais atuais
em fábricas inteligentes e modulares. Eficiência, controle de processos, qualidade
dos produtos e segurança dos trabalhadores são condições essenciais para que o
setor produtivo avance rumo à Indústria 4.0. E os países do bloco também precisam
se incluir como protagonistas nesta nova economia sem, contudo, criar uma mania
nacional pela inovação, impulsionando a competitividade de seus produtos e serviços frente aos competidores mundiais.
Ao reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa sobre o tema em questão, o Prêmio MERCOSUL incentiva a difusão de conhecimentos e práticas que podem contribuir diretamente
para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao
bloco.
A relevância do Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia revela-se também
pela alta qualidade dos trabalhos apresentados, e pelo amplo interesse de participação da comunidade acadêmica de todos os países, que é resultado do compromisso
e do esforço dos órgãos governamentais de C,T&I e das instituições de ensino dos
países envolvidos, incentivando seus alunos a concorrer ao Prêmio.
PRÊMIO MERCOSUL 2018
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Com o tema “Indústria 4.0”, esta edição contou com a participação de 179
trabalhos inscritos. Foram considerados os trabalhos que abordaram uma ou mais
das suas seguintes linhas de pesquisa:
1. Inovação, tecnologias disruptivas e novos modelos de negócio;
2. Agricultura 4.0 e seus impactos na sociedade; e
3. Manufatura Avançada e futuro do trabalho
O Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia foi idealizado para promover a
cooperação técnico-científica em temas de interesse da região, entre os países do
bloco e associados: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela. Nesta edição, foram convidados a apresentar trabalhos
estudantes, professores, pesquisadores e equipes de pesquisa de dez países, em cinco categorias: Iniciação Científica, para alunos de ensino médio e técnico, incluindo
educação de jovens e adultos (EJA), com até 21 anos; Estudante Universitário, voltada a quem frequenta cursos de graduação, sem limite de idade; Jovem Pesquisador,
direcionada a graduados, mestrandos, mestres, doutorandos e doutores que tenham, no máximo, 35 anos; Pesquisador Sênior, direcionada para graduados, estudantes de mestrado, mestres, estudantes de doutorado e doutores, que tenham 36
anos de idade ou mais; e Integração, pleiteada por equipes com representantes de
mais de um país.
São apresentados, a seguir, os trabalhos premiados nas cinco categorias.
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RESUMO
Este trabalho tem por finalidade automatizar um sistema de cultivo hidropônico, neste caso, em específico, a cultura de alfaces. O objetivo é criar um sistema
nos moldes da Agricultura 4.0, por isso foram implementadas soluções em nuvem
(serviços fornecidos pelo IBM Cloud) e conceitos de Internet das Coisas. A nível
de hardware, para controle e aquisição de dados, utilizou-se o módulo NodeMcu
ESP32 que foi gerenciado através do serviço IBM IOT (que é executado via nuvem
pelo IBM Cloud). Para o desenvolvimento da aplicação foi utilizado o ambiente de
desenvolvimento Node-RED. O projeto também propõe o reconhecimento visual de
imagens, mediante o serviço Visual Recogniton, do IBM Watson, para a classificação das alfaces como saudáveis ou não.
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INTRODUÇÃO
De acordo com o Manual de Hidroponia (2014), este tipo de cultivo consiste em uma técnica agrícola em que o uso de solo se faz dispensável. A palavra
hidroponia tem origem nas palavras gregas hydor, que significa água e ponos, que
significa trabalho. Em síntese, nesta técnica, o solo é substituído por uma solução
nutritiva. Assim, a planta tem contato direito com os nutrientes, sem a necessidade
do solo como substrato.
Também de acordo com o manual citado acima, em relação às demais práticas agrícolas exploradas pelo homem, a hidroponia é uma técnica bastante recente. Em 1930, W.F. Gericke, da Universidade da California, desenvolve um sistema
hidropônico comercial. Desde então, o sistema vem se aprimorando cada vez mais
e alcançando novos adeptos.
O sistema hidropônico caracteriza-se pela necessidade de um elevado conhecimento técnico à sua implementação e execução. Acresce a necessidade de
equipamentos modernos e sofisticados. Porém, levando-se em conta todos os benefícios propiciados por este modelo, a relação custo benefício é excelente.
Entre as vantagens deste sistema, cabe destaque às seguintes características: produção de melhor qualidade; trabalho mais leve e limpo devido à ausência
de terra; menor quantidade de mão de obra; não é necessário a rotação de cultura;
alta produtividade e colheita precoce; menor uso de agrotóxicos; mínimo desperdício de água e nutrientes; além disso, é um sistema que pode ser implantado em
qualquer lugar.
Este trabalho propõe a automação e controle de um sistema hidropônico,
minimizando a intervenção humana no processo. Neste caso, em específico, optou-se pela cultura de alfaces, pois apresenta um ciclo de cultivo mais célere que
outras espécies. Durante o crescimento da planta, faz-se necessário o controle
dos nutrientes e do pH da solução nutritiva, a verificação de possíveis pragas na
cultura etc.
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JUSTIFICATIVA
Um sistema hidropônico comum já é um sistema que, por si só, apresenta um
grau elevado de automação e tecnologia empregados. Contudo, os sistemas tradicionais ainda apresentam questões que precisam ser solucionadas, como um monitoramento e controle mais automatizados das variáveis de processo.
A redução da mão de obra empregada permite diminuir os custos de produção e, consequentemente, um produto final mais barato. Além disso, a automação
do processo permite o controle ininterrupto, sendo possível manter a qualidade do
processo durante todo o ciclo de cultivo e aumentar a produtividade, diminuindo-se
o esforço humano.
Apresentando soluções para tais questões, os sistemas hidropônicos alcançariam um patamar de produtividade e qualidade ainda mais elevado. Além
disso, o sistema hidropônico apresenta uma característica que o torna ideal para
as próximas gerações: não necessita de solo. Tal independência de solo é algo
extremamente benéfico para o meio ambiente, já que muitas áreas são desmatadas para o plantio.
Como se vê, os sistemas hidropônicos tornam-se ótimas escolhas para
cultivos intensivos em ambientes pequenos. Permitem maximizar a produtividade
por meio da tecnologia e reduzir drasticamente o uso de espaços, nutrientes e
mão de obra.
Com o aprimoramento técnico do sistema hidropônico e a ampliação de
espécies possíveis de serem cultivadas nesse sistema, criam-se novas soluções
para as questões agrícolas.

OBJETIVOS
GERAL
Automatizar e controlar o processo de cultivo de alfaces em sistemas hidropônicos garantindo um alto de nível de independência da interferência humana.
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ESPECÍFICOS
Controle da bomba que realiza a nutrição do sistema;
Opções de configuração para a temporização da bomba;
Controle e medição do pH;
Monitoramento da temperatura;
Exibição das variáveis monitoradas em uma dashboard;
Armazenamento das variáveis para análise posterior;
Envio de relatórios dos dados monitorados via e-mail;
Detecção automática de pragas;
Fornecer opções manuais (para possíveis falhas do controle automático).

METODOLOGIA
ESTRUTURA
Uma das etapas iniciais do projeto consistiu na montagem de uma estrutura
para a implementação do sistema hidropônico. Em vista das circunstâncias e da
disponibilidade de espaço, optou-se por um sistema vertical que pudesse simular,
em proporções reduzidas, um sistema hidropônico em pleno funcionamento.

TABELA 1 - LISTA DE MATERIAIS

MATERIAL

QUANTIDADE

CANO 75MM

3M

CANO 50MM

1M

JOELHO 90° 50MM

4 PEÇAS

REDUÇÃO 75MM/50MM

6 PEÇAS

COLA

UMA BISNAGA DE 75G

Fonte: Autor, 2019.
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FIGURA 1 - ESTRUTURA

Fonte: Autor, 2019.

PLANTIO E GERMINAÇÃO
Antes de inserir as alfaces no meio hidropônico, é necessário realizar a semeadura e germinação das sementes fora do meio. Só após o período de germinação é que as plantas são transportadas para o sistema hidropônico.
A Tabela 2 mostra as etapas e seus respectivos tempos de desenvolvimento.
Apenas depois de 14-17 dias é que os pés de alface estão prontos para serem
transplantados no sistema hidropônico.

TABELA 2 - TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DA ALFACE

ESPÉCIE

SEMEADURA E
GERMINAÇÃO
(DIAS)

GERMINAÇÃO E
TRANSPLANTE
(DIAS)

TRANSPLANTE E
COLHEITA (DIAS)

ALFACE

2-3

14-17

25-30

Fonte: Autor, 2019.

As Figuras 2 e 3 mostram as alfaces em fase de semeadura e germinação,
respectivamente.

26

FIGURAS 2 E 3 - ALFACE EM FASE DE SEMEADURA E GERMINAÇÃO, RESPECTIVAMENTE

Fonte: Autor, 2019.

HARDWARE
Como sistema de aquisição de dados e processamento, foi escolhido um
módulo NodeMcu ESP32. A escolha baseia-se no melhor custo-benefício deste.
Ele possui Wi-Fi e Bluetooh já integrados. Além disso, conta com alto desempenho em comparação com outros módulos na mesma faixa de preço: tem um clock
máximo de 240MHz, ao passo que o Arduino Uno, muito utilizado, apresenta um
clock de 16MHz.
A utilização do módulo relé faz-se necessária para o acionamento da bomba, já que ela trabalha com uma tensão de 127V e a tensão máxima de saída do
módulo NodeMcu ESP32 é de 5V. O módulo relé realiza o acionamento de cargas
de alta tensão via tensões baixas. Foram utilizados dois sensores: o sensor de
pH para a medição do pH da solução nutritiva e o sensor de temperatura à prova
d’água que mede a temperatura da substância.
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TABELA 2 - TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DA ALFACE

ITENS

QUANTIDADE

PREÇO

NODEMCU ESP32

01

R$ 66,90

MÓDULO RELÉ

01

R$ 9,90

SENSOR PH

01

R$ 137,00

SENSOR DE TEMPERATURA DS18B20 À
PROVA D’ÁGUA

01

R$ 18,90

BOMBA D’ÁGUA PARA AQUÁRIO

01

R$ 62,20

TOTAL

-------------------------

294,90

Fonte: Autor, 2019.

SOFTWARE
Para o desenvolvimento do projeto foram usadas múltiplas IDEs (do inglês
Integrated Development Environment ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado) e um serviço de hospedagem em nuvem. Todos são softwares gratuitos.
Para a gravação do programa no módulo NodeMcu ESP32 foi utilizada a
IDE do Arduino, uma vez que oferece opções de gravação para a família dos
ESPs. Com esse software é feita toda a programação responsável pela conectividade com a nuvem e funcionamento dos sensores e bomba.
Para a integração com a nuvem, foram utilizados os serviços da IBM. O IBM
Cloud é o serviço de hospedagem em nuvem, nele todos os demais serviços são
implementados: Node-RED, IBM IOT e IBM Watson.
O IBM IOT é o serviço que conecta os dispositivos físicos à nuvem e permite realizar o gerenciamento dos dispositivos. Dessa forma, é possível obter os
dados (tais como os valores mensurados pelos sensores) e enviá-los a nuvem.
Para tanto, basta implementar no código, a ser executado no módulo NodeMcu
ESP32, a função adequada de comunicação e suas credenciais de acesso.
Já o IBM Watson é um ambiente que provê diversas soluções de inteligência artificial. Neste projeto, fez-se uso do serviço Visual Recognition para o reconhecimento das imagens dos pés de alface.
Por fim, temos o Node-RED (sendo executado e provisionado na nuvem a
partir dos serviços IBM). Trata-se de um ambiente de desenvolvimento baseado
em fluxos. No Node-RED é desenvolvida a programação responsável por extrair
os dados do módulo NodeMcu ESP32 e exibi-los em uma dashboard (uma es-
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pécie de painel). Nessa plataforma foi desenvolvida toda a programação de IOT
(Internet das Coisas, do inglês Internet of Things) do projeto. Através de um link
de acesso, os dados e o controle do sistema poderão ser feitos a qualquer hora
e em qualquer lugar, tendo como condição apenas a conexão com a internet.

RESULTADOS
NODE-RED: CODIFICAÇÃO
Após realizadas todas as conexões necessárias e configurações do IBM IOT,
foi desenvolvido o código do módulo NodeMcu ESP32 na IDE Arduino. Só depois
de desenvolvido o código e efetuado sua gravação no módulo é que se pode extrair
os dados pelo IBM IOT e enviar comandos de volta para o módulo. O código final
do módulo NodeMcu ESP32 contou com 182 linhas de programação. É preciso
configurar muitos parâmetros e funções de inicialização.
Na Figura 4, temos a aplicação desenvolvida no Node-RED onde é realizada
a conexão com o IBM IOT, viabilizando a coleta de dados e o envio de comandos
para o módulo NodeMcu ESP32. Essa é a parte responsável pela extração e exibição dos dados na dashboard (Figura 5).
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FIGURA 4 - APLICAÇÃO DESENVOLVIDA NA IDE NODE-RED

Fonte: Autor, 2019.

Nesta IDE (Node-RED), realizamos também a aquisição de dados climáticos
da cidade, como a umidade do ar, temperatura máxima, mínima, média e outros
detalhes do clima. Todos estes dados, além de exibidos na dashboard, são enviados, via email, em relatórios a cada 24 horas (e essa periodicidade pode ser alterada facilmente).
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Além das funções, já comentadas, que exibem os dados do sensor de pH e
do sensor de temperatura, há uma função para envios de alerta via e-mail caso o
valor do pH da substância ultrapasse o limite estabelecido no setpoint,
Há também a função responsável pela temporização da bomba, que realiza
seu acionamento por cinco minutos, desligando-a, em seguida, por cinco minutos,
ciclo que se repete durante todo o processo. Também foram inseridas opções de
controle manuais; a bomba pode ser acionada ou desligada por um botão físico
além dos botões virtuais na dashboard.
DASHBOARD: MONITORAMENTO E CONTROLE
A dashboard nada mais é que um painel de controle para a aplicação, um
sistema de supervisão. Na dashboard temos a exibição das variáveis monitoradas
em tempo real, os botões de acionamento do relé que controla a bomba (ON e
OFF) e o botão responsável pela atualização dos dados climáticos obtidos através
da API (Interface de Programação de Aplicativos, do inglês, Application Programming Interface) Open Weather Map.

FIGURA 5 - DASHBOARD DE CONTROLE E MONITORAMENTO

Fonte: Autor, 2019.
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ENVIO DE E-MAILS COM OS DADOS E ALERTAS
Nas Figuras 6 e 7 temos o resultado do envio automático de e-mails. Na
primeira imagem, temos o envio dos dados climáticos da cidade para a qual se
configurou o serviço (Macaé, RJ). Na imagem posterior, temos o e-mail alertando que o valor do pH é 7.83 (indicando que este ultrapassou o limite superior
do setpoint determinado para a cultura específica de alface).

FIGURAS 6 E 7 - RELATÓRIOS ENVIADOS VIA E-MAIL

Fonte: Autor, 2019.
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VISUAL RECOGNITION: RECONHECIMENTO DE PRAGAS E ANORMALIDADES
O serviço IBM Visual Recognition consiste em uma solução que faz uso de
algoritmos de inteligência artificial para a aprendizagem de máquina. Ele permite
criar padrões que auxiliam na classificação de imagens. Pode-se estabelecer classes específicas e, a partir disso, treinar o serviço inserindo exemplos para cada
classe. Após o treino, o serviço estará pronto para classificar as imagens enviadas
pelo usuário.
A proposta para o reconhecimento visual tem por objetivo a detecção automática de pragas e anormalidades nas folhas de alface. Através do serviço Visual Reconigtion, fornecido pela IBM, as imagens obtidas nas classes são rotuladas
em “Saudáveis” e “Impróprios”. Assim, torna-se possível automatizar o processo de
identificação de pragas que podem atacar a alface.

FIGURA 8 - TREINAMENTO DAS CLASSES NO VISUAL RECOGNITION

Fonte: Autor, 2019.

Após o treino do serviço, foram efetuados os testes. Foram utilizadas imagens obtidas através da Internet. Foram escolhidas três imagens, conforme a figura
a seguir, sendo duas delas imagens de alfaces impróprios e a terceira imagem, uma
imagem de uma alface saudável. Os resultados obtidos foram condizentes com a
realidade. Mesmo sendo imagens sem um padrão definido, o serviço conseguiu um
alto grau de precisão.
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FIGURA 8 - TREINAMENTO DAS CLASSES NO VISUAL RECOGNITION

Fonte: Autor, 2019.

Após o treino do serviço, foram efetuados os testes. Foram utilizadas imagens obtidas através da Internet. Foram escolhidas três imagens, conforme a figura
a seguir, sendo duas delas imagens de alfaces impróprios e a terceira imagem, uma
imagem de uma alface saudável. Os resultados obtidos foram condizentes com a
realidade. Mesmo sendo imagens sem um padrão definido, o serviço conseguiu um
alto grau de precisão.

FIGURA 9 - RESULTADOS OBTIDOS NA CLASSIFICAÇÃO DAS IMAGENS

Fonte: Autor, 2019.
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TABELA 5 - RESULTADOS OBTIDOS NA CLASSIFICAÇÃO DAS IMAGENS

TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NA CLASSIFICAÇÃO DAS IMAGENS
IMAGEM

IMPRÓPRIOS

“A1”

92%

SAUDÁVEIS
1%

“A2”

91%

4%

“A3”

0%

92%

Fonte: Autor, 2019.

Por enquanto, o envio das imagens para o ambiente de reconhecimento
visual ocorre de forma manual. O próximo objetivo deste trabalho, já em desenvolvimento, é o de realizar a instalação de uma câmera, juntamente com alguma
solução que garanta sua mobilidade, para que as imagens sejam registradas de
forma automática pelo módulo e enviadas para o serviço de reconhecimento visual via Internet.

CONCLUSÃO
No atual estágio do projeto, a maior parte das soluções propostas já foram
implementadas. O sistema já é capaz de realizar a temporização da bomba assim
como seu acionamento via Web e a visualização do estado em tempo real, o monitoramento das variáveis pH e temperatura do substrato nutritivo, o envio de alertas
via e-mail caso o pH ultrapasse o setpoint, a exibição das informações climáticas
locais e o envio, por e-mail, de relatórios com essas informações.
O período de testes obteve experiências exitosas. Todo o projeto foi concebido levando-se em conta o custo-benefício, havendo a preocupação em buscar as
ferramentas mais atuais em hardware e software. Um dos desafios foi o domínio
das tecnologias envolvidas, principalmente em relação às soluções na nuvem. Os
próximos passos serão a implementação da correção automática do pH e implementação de uma câmera fotográfica para o envio de imagens que serão classificadas usando o reconhecimento de imagens anteriormente descrito.
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TRABALHOS FUTUROS
Visando a implementação da solução desenvolvida neste projeto, pensouse também em alternativas para a implementação do sistema em cultivos de grande
porte. Logo, em sistemas maiores, faz-se necessário um controlador mais robusto,
com maior velocidade de processamento e que também disponha de um número
maior de entradas e saídas. Uma alternativa é o uso da placa Raspberry Pi, pois
apresenta um alto desempenho e um baixo custo, com um grande número de
entradas e saídas. Ela poder ser utilizada como interface gráfica (auxiliado de um
monitor de vídeo) para a exibição e controle do sistema.
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RESUMO
Os processos industriais de produção têxtil utilizam grandes quantidades de
água e geram diferentes resíduos com compostos tóxicos. Havendo, portanto, a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias para o tratamento do efluente
formado. Diante disso, o objetivo desse projeto foi desenvolver um processo automatizado empregando fibras vegetais oriundas de resíduos agroindustrial com a finalidade de uma filtragem visando a remoção e separação de compostos químicos.
O processo será automatizado empregando sensores que permitem o controle de
todas as etapas do tratamento, tendo também a possibilidade de emissão de dados
e relatórios para o monitoramento do processo.
Palavras-chave: Resíduo Agroindustrial; Adsorção; Sensores.
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ABSTRACT
The industrial processes of textile production use large quantities of water and
generate different residues with toxic compounds. Therefore, there is a need for the
development of new technologies for the treatment of the effluent formed. Therefore,
the objective of this project was to develop an automated process employing vegetal
fibers originating from agroindustrial residues with the purpose of a filtration aiming
at the removal and separation of chemical compounds. The process will be automated using sensors that allows the control of all stages of the treatment, also having the
possibility of issuing data and reports for the monitoring of the process.
Key words: Agroindustrial Waste; Adsorption; Sensors.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, a indústria têxtil é um importante setor na economia e na geração
de empregos (SILVA; ANDRADE, 2013). Em 2017, este foi o segundo maior empregador da Indústria de Transformação, com 1,5 milhão de empregados diretos, representando 16,7 % dos empregos gerados pela Indústria de Transformação e 5,7
% do faturamento da mesma. Sendo o Brasil o quinto maior produtor têxtil
do mundo e o único país do ocidente que ainda possui a cadeia têxtil completa,
desde a produção das fibras até os desfiles de moda. O Brasil ainda apresenta
29 mil empresas formais em todo o país e uma produção anual de 1,7 milhões de
toneladas (ABIT, 2019).
Por outro lado, o processamento têxtil é gerador de grande quantidade de
despejos altamente poluidores, contendo elevada carga orgânica, cor acentuada
e compostos químicos de alta complexidade, sendo esses, tóxicos ao homem e ao
meio ambiente (HASSEMER; SENS, 2002). Nessas indústrias a água é empregada como meio de transporte para os produtos químicos do processo, bem como
para remoção do excesso daqueles considerados indesejáveis para o fio ou tecido
(CAMMAROTA; COELHO, 2001).
Assim sendo, as indústrias geradoras de efluentes têxteis ocupam uma
posição de destaque devido a sua capacidade de gerar grandes quantidades de
rejeitos poluentes e de difícil tratamento (VOLPE et al., 2009). Vale ressaltar que
os corantes presentes nos efluentes têxteis podem permanecer no ambiente por
longos períodos, tornando a remoção da coloração dos efluentes uma das maiores
dificuldades no tratamento (ANDRADE, 2003).
Os tratamentos para efluentes têxteis comumente usados são os físicos, físicoquímico, químicos e biológicos (KAMIDA et al., 2005). Esses métodos são tecnologias
eficazes na remoção total da cor, porém, acabam originando subprodutos difíceis
de serem eliminados, além de serem tecnologias extremamente caras para as
indústrias (FU; VIRARAGHAVAN, 2001).
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Dessa forma, o uso novas tecnologias de tratamento de efluentes têm
sido estudadas (KUNZ et al., 2002), como o emprego de resíduos agroindustriais
(VIANA; GAUBEUR, 2009). Para tal fim, a escolha da biomassa tem um papel
importante no processo de adsorção e recuperação dos materiais, assim como
na sua reutilização. Nesse trabalho será destacado o uso de biomassas agrícolas
(PIETROBELLI, 2007).
Ainda é possível integrar com a Internet das Coisas (IoT), que se refere
a uma revolução tecnológica que conectará equipamentos à Internet e a outros
dispositivos, como computadores e smartphones (ZAMBARDA, 2014). O uso
dessa tecnologia permitirá monitorar a liberação de produtos químicos e resíduos
nocivos nos rios e no mar de forma adequada, prevenindo assim a poluição da água
(SANNAPUREDDY, 2015). Com base no exposto acima, o objetivo desse trabalho foi
desenvolver um filtro biológico empregando fibras de resíduos agroindustriais como
fibras do bagaço de cana-de-açúcar, bagaço de malte, casca de aveia e fibras de
coco, associado a IoT, tornando assim, uma alternativa promissora para reduzir
o impacto ambiental e incentivar o consumo sustentável, visando a preservação
e não contaminação de águas naturais. Além do monitoramento permanente dos
processos, criando assim, um sistema de tratamento inteligente.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA TÊXTIL E A GERAÇÃO DE EFLUENTE
As indústrias têxteis constituem fator de grande importância na economia
(HASSENER; SENS, 2002). Sendo caracterizada pela sua heterogeneidade, no
que se refere ao porte, à linha de produtos e ao estágio tecnológico e gerencial
(ABREU et al., 2008). A finalidade da indústria têxtil é a transformação de fibras
e fios e, no desenvolvimento de peças de vestuário, têxteis domésticos, entre
outros (ABIT, 2019).
De maneira resumida, o processo produtivo da indústria têxtil pode ser dividido em fiação, tecelagem e beneficiamento e acabamento, sendo ao final os tecidos
ou malhas resultantes destinadas para o processo de confecção. A etapa de beneficiamento e acabamento apresenta uma grande variedade de processos, cada um
com sua finalidade, mas de modo geral, o beneficiamento visa dar características
especiais ao material e é nessa etapa onde ocorre a geração dos efluentes têxteis
(BELTRAME, 2000).
Além disso, é importante ressaltar que processo de tingimento é o mais relevante para esse trabalho. Esse processo busca colorir uniformemente os fios ou
os tecidos e consiste em várias etapas. Apesar das diferenças entre os corantes
empregados, ao final de todo processo de tingimento é realizada a lavagem em
banhos correntes, com a finalidade de retirar o excesso de corante. No processo
de lavagem, ocorre a liberação dos corantes e demais produtos químicos empregados, formando assim um efluente com alta carga poluidora (SILVA, 2011; SILVA;
ANDRADE, 2013).
Na indústria têxtil para a produção de um quilograma de tecido é utilizado
em média 150 litros de água, no qual deste total, 88 % é descartado como efluente
líquido (TONIOLLO; ZANCAN; WÜST, 2015). Vale ressaltar, que a demanda do consumo de vestuários jeans pela população aumentou a produção têxtil e a criação de
novas indústrias no setor (BRAILE; CAVALCANTI, 1993).
E a água é usada abundantemente na indústria têxtil, pois é o principal solvente, sendo usada no transporte dos produtos químicos durante os processos e
também nas lavagens (REGO, 2008). De acordo com a Resolução Conama 430/2011
“Efluente é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de
diversas atividades ou processos”. O efluente gerado pela indústria têxtil é considerado o mais poluidor entre todos os setores industriais (SILVA, 2011).
Os efluentes líquidos gerados nos diferentes processos da indústria têxtil
apresentam composição muito variada e alta complexidade, podendo variar até
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mesmo dentro de uma mesma indústria ao longo do dia (REGO, 2008; SILVA; ANDRADE, 2013). O que é agravado em decorrência dos diferentes tipos de substratos têxteis processados, das máquinas e das substâncias químicas empregadas
no processo, pois fazem com que as propriedades físicas e químicas dos efluentes
variem muito de um para outro (VOLPE et al., 2009).
Quando não tratados corretamente antes de serem lançados ao meio ambiente,
os efluentes têxteis podem provocar modificações drásticas no ecossistema a sua
volta. Por conter corantes em sua composição, diminui a transparência do corpo
d’água onde é lançado, alterando a penetração da radiação solar, o que dificulta a
fotossíntese das algas e plantas presentes na região, alterando toda a flora e fauna
local (BAÊTA, 2012).
TRATAMENTO DO EFLUENTE TÊXTIL
As indústrias desse setor têm buscado maneiras de tratar estes efluentes,
dando foco nos tratamentos que permitam reutilizar o efluente tratado, assim,
além de diminuir o impacto ambiental causado pelo lançamento destes efluentes é
possível também reutilizar e consequentemente economizar (REGO, 2008). Além
disso, o tratamento e o reuso destes efluentes é de grande importância, já que
“a água será provavelmente a matéria-prima de maior escassez no novo milênio”
(QUADROS, 2005).
Os processos mais comuns de tratamento de efluente utilizados são classificados
em químicos ou físicos, que utilizam processos como decantação, adsorção, filtração,
ozonização, degradação eletroquímica, fotocatálise, eletrofloculação, troca iônica,
irradiação, precipitação, coagulação, oxidação, entre outros (FORGIARINI, 2006).
Esses tratamentos apesar de bastante comuns não são muito eficientes e apresentam
custo elevado, sendo inviáveis economicamente, além disso, formam lodo, sendo
esses lodos compostos por uma grande quantidade de produtos químicos, acabam
se tornando facilmente fontes de poluição (FERREIRA, 2015).
Os processos de tratamentos de efluentes são, em sua maioria, insuficientes
quando aplicados isoladamente. Dentro deste contexto, combinar processos se
torna uma alternativa viável para a redução do impacto ambiental, além de exercer
papel fundamental no desenvolvimento sustentável (MELO, 2005).
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Desta forma, esse sistema de tratamento foi criado para ser implementado
como uma etapa do processo de tratamento dos efluentes têxteis, inovando na
reutilização de resíduos agroindustrial, tendo como foco reduzir os custos e o
uso de substâncias químicas no tratamento, proporcionando a manutenção do
ecossistema. Os resíduos agroindustriais são empregados no tratamento devido
sua capacidade de adsorção, sendo assim, uma alternativa devido ao seu potencial
adsorvente e composição, com variados grupos funcionais além de apresentarem
abundância e baixo custo (VIANA; GAUBEUR, 2009). O processo de adsorção é
definido como a remoção de poluentes dissolvidos em solução aquosa, por um
material biológico (fibras vegetais), envolvendo uma fase sólida o adsorvente, em
sequencia adiciona-se uma fase líquida, o solvente que ocacionara na retenção do
soluto na superficie da segunda fase que ocorre devido forças fracas de Van der
Waals (Kouyoumdjiev, 1992).
O bagaço de cana-de-açúcar, é, sem dúvida, o resíduo agroindustrial obtido
em maior quantidade no Brasil, na safra 2019/2020, a área total de cana-de-açúcar
a ser colhida está estimada em 8.382,2 mil hectares e as projeções inicias sinalizam
aumento de produtividade média, partindo de 72.234 kg/ha em 2018/2019 para
73.486 kg/ha em 2019/2020 (CONAB, 2019). O bagaço da cana se caracteriza
por ser fibroso, após moagem, constitui um conjunto heterogêneo de partículas de
diferentes tamanhos e são compostas de celulose (42,8 %), hemicelulose (25,8 %)
e lignina (22,1 %), como principais polímeros naturais (SANTOS et al., 2012). Tendo
muitas aplicações e, vem se destacando como biomassa solvente.
O bagaço de malte é um subproduto resultante do processo de fabricação de
cerveja formado pela parte sólida da filtração do mosto cervejeiro, antes da fervura.
Sendo constituído por restos de cascas e polpa de malte, rico em fibras e proteínas
é composto por aproximadamente (17 %) de celulose, (28 %) de hemicelulose e (28
%) de lignina (LIMA et al., 2014).
O Sul do Brasil é a região com maior destaque na produção de aveia (IBGE,
2017). A casca da aveia é um subproduto da moagem do grão (DESHPAND et
al.,1991). Este resíduo apresenta teor de celulose de 29 – 26 %, teor de hemicelulose
de 28,35 % e teor de lignina de 22 % (WEBSTER, 1996).
A casca de coco verde, é um subproduto do uso e da industrialização da
água de coco, o aproveitamento da casca de coco verde é viável devido suas fibras
serem quase inertes e terem alta porosidade (CARRIJO; LIZ; MAKISHIMA, 2002).
A lignina e a celulose estão diretamente associadas à remoção de metais
pesados, assim, os materiais empregados nesse estudo, como as fibras de cana-
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de-açúcar, fibras de coco, casca de aveia e malte, pode-se ser um biosolvente
potencial no tratamento de efluente têxtil. Vale ressaltar, que o emprego dos resíduos
vegetais alcança um ponto importante no Plano Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), no qual estão presentes conceitos importantes como a logística reversa,
viabilizando a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada.

INDÚSTRIA 4.0
A primeira revolução industrial originou-se na Inglaterra entre os anos de
1760 a 1840. Gradativamente, substituiu-se métodos artesanais de fabricação por
máquinas movidas à vapor (DRUCKER, 2000). Na segunda, a eletricidade foi a
grande invenção, também causando uma grande transformação nos modos de
produção. Posteriormente, veio a automação das máquinas, o uso dos computadores,
a internet e um prenúncio do que estava por vir: a digitalização e o mundo virtual, que
estão colocando a humanidade em outro patamar de interação e desenvolvimento
(COLLABO, 2016).
O termo Indústria 4.0 foi criado na Alemanha como uma estratégia de alta
tecnologia (ZHOU; LIU; ZHOU, 2015), sua essência baseia-se nos sistemas
cibernético-físico e Internet das Coisas (IoT), que levarão as indústrias a atingirem
novos patamares de produção (CHENG et al., 2016).
A partir da digitalização, toda a indústria estará conectada, desde a produção
até o sistema de logística, todos os departamentos estarão interligados. Máquinas
conversarão com máquinas e também com peças, com ferramentas e com seres
humanos. A partir dessa comunicação, interação e troca de informações, as próprias
máquinas poderão, por exemplo, tomar as decisões para melhorar o processo
produtivo ou até mesmo reduzir custos (COLLABO, 2016).
A quarta Revolução Industrial é uma realidade para as empresas que hoje
buscam o emprego de novas tecnologias e transformações, visando a melhorias
de processo e/ou produtos, bem como, melhorar os índices de desempenho e
financeiro. Dentre os elementos utilizados, pode-se citar: Big data, computação
em nuvem, Inteligência artificial, Integração de sistemas vertical e horizontal,
Internet das coisas, Realidade virtual, robôs autônomos, segurança cibernética e
prototipação 3D.
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INTERNET DAS COISAS (IOT)
Para entender como a tecnologia impacta o mercado, em 2003, havia
aproximadamente 6,3 bilhões de pessoas vivendo no planeta e 500 milhões
de dispositivos conectados à Internet. Ao dividir o número de dispositivos
conectados pela população mundial, descobriu-se que existia menos de um
dispositivo por pessoa. O crescimento explosivo de smartphones levou o número
de dispositivos conectados à Internet até 12,5 bilhões em 2010, à medida que
a população humana chegou a 6,8 bilhões, tornando o número de dispositivos
conectados por pessoa superior a 1, pela primeira vez na história (EVANS, 2011).
A Internet das Coisas é composta dos chamados objetos inteligentes, são
dispositivos físicos pequenos e altamente restritos em termos de capacidade
de memória, autonomia energética e capacidade de comunicação, e tem como
foco a integração e unificação de todos os sistemas de comunicação que nos
cercam (JARA et al., 2014). A conceito básico da internet industrial das coisas
(IoT), para processos de manufatura, é a presença generalizada de sensores,
códigos, celulares, entre outros. Onde, por meio de endereçamento exclusivo as
“coisas” possuem capacidade de interagir e cooperar dentro de uma rede para
atingir objetivos em comum (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010).
Ao conectar objetos com diferentes recursos a uma rede, potencializa-se
o surgimento de novas aplicações (SUNDMAEKER et al., 2010). Desta forma,
esse trabalho desenvolveu um sistema onde integra o uso de sensores e internet
das coisas, visando monitorar e avaliar se o tratamento biológico realizado está
sendo eficiente.

METODOLOGIA
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a produção do filtro biológico constituindo a primeira etapa de
tratamento do efluente têxtil, foram utilizadas fibras do bagaço de cana-deaçúcar, bagaço de malte, casca de aveia e fibras de coco angariadas das
indústrias da região de Londrina – PR. Antes de serem utilizados, todos os
materiais foram lavados e secos em estufa de circulação de ar a 60° C por 12
horas. Em seguida, as fibras da cana-de-açúcar foram moídas em moinho de
bancada (IKA-A 11 Basic Mill- São Paulo) e passadas em peneira de malha 0,70
mm para padronização do tamanho das fibras.
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Em seguida foram confeccionados em garrafas do tipo PET de 600 mL 15
protótipos de filtro com a seguinte composição: 15 g de fibras de cana-de-açúcar
na porção inferior, 45 g de bagaço de malte, 15 g de casca de aveia e na porção
superior, 5 g de fibra de coco.
Para simular o efluente têxtil proveniente das indústrias do setor, foi
elaborada uma solução contendo 5% (v/v) de sabão líquido e 1% (m/v) de corante
para tecido. Posteriormente, 200 mL dessa solução previamente confeccionada
foi passada em cada um dos filtros para verificar a capacidade e a eficiência de
retenção dos compostos pelo filtro.
Para nível de comparação, paralelamente foram mensuradas a absorbância
das soluções antes e depois do processo de filtragem. A leitura de absorbância
foi realizada em espectrofotômetro a 700 nm. Todas as avaliações foram feitas
em cada uma das 5 repetições, que continham cada 5 repetições técnicas,
totalizando 15 medidas distintas.
Para a elaboração do Sistema de Tratamento de Efluente Têxtil foi feito
um protótipo em acrílico simulando filtro e biorreatores industriais (Figura 1).
O processo de tratamento inicia-se com a passagem do efluente pelo filtro
biológico, após o processo de filtragem o efluente é direcionado para o (Tanque
01) onde ocorrerá a avaliação inicial do efluente, após, caso efluente esteja com
os parâmetros em conformidade com a legislação vigente, passa ao (Tanque 02)
e assim, sucessivamente.
Na saída do filtro é adicionado um sensor de vazão, visando controlar o
fluxo de entrada de efluente no primeiro tanque. E, em todos os tanques foram
colocados sensores de temperatura, turbidez e pH visando monitorar o sistema.
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FIGURA 1 - PROTÓTIPO DESENVOLVIDO PARA TATAMENTO DO EFLUENTE:
(A) FILTRO; (B) TANQUE 01; (C) TANQUE 02; E (D) TANQUE 03.

Na (Figura 2), mostra o fluxograma do sistema completo de gerenciamento para
o monitoramento do tratamento do efluente têxtil, que consistiu no desenvolvimento
de um software de monitoramento (pH, temperatura, vazão e turbidez). Conforme
observado, os sensores ficam alocados nos tanques, onde é realizado leituras
constantes, após, esses dados passam para o microcontrolador (Arduino),
ocorrendo assim, a comunicação dos sensores com a plataforma. Posteriormente, o
microcontrolador converte os dados em números, que é enviado ao software, onde
é armazenado no banco de dados.
O Sistema desenvolvido é automatizado, empregando sensores que
permitem monitorar, avaliar e controlar todo o processo com facilidade, podendo
enviar dados e relatórios, assim, informa em tempo real as condições dos tanques
e, de como está o processo do tratamento do efluente. Vale ressaltar que se difere
dos tratamentos convencionais utilizados pois não emprega substâncias químicas
em nenhuma etapa.
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FIGURA 2 - FLUXOGRAMA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO TRATAMENTO
DO EFLUENTE TÊXTIL.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Dada a crescente importância da indústria têxtil para o desenvolvimento
econômico do país e a necessidade de fazer com que esse setor opere da forma
mais sustentável possível. Dessa maneira, torna-se cada vez mais importante o
desenvolvimento de técnicas alternativas para tratar a grande quantidade de efluente
gerada diariamente com baixo custo e possibilitando a reutilização do mesmo.
O Filtro Biológico a base de fibras vegetais se mostrou extremamente
eficiente na adsorção dos principais compostos dos efluentes (sabão e corante).
Inicialmente, a solução apresentava um pH variável entre 7,5 – 7,8, em função da
marca do sabão utilizado, após o processo de filtração utilizando fibras vegetais,
esses valores reduziram, ficando com a média de pH em 2,6 (Gráfico 1).
A redução nos valores de pH mostra que o sabão foi eficientemente removido
da solução, pois este tinha pH neutro e consequentemente elevava o pH da
solução. Uma vez removido, o pH diminuiu e se manteve baixo também devido
a passagem pelas fibras vegetais, as quais apresentam grandes quantidades de

PRÊMIO MERCOSUL 2018

51

grupos carboxílicos em sua estrutura. De acordo com a resolução do CONAMA
Nº430/2011, o efluente deve ter uma faixa de pH entre 5 – 9, dessa forma, após o
processo de filtragem será necessário fazer a correção dos valores antes de realizar
o descarte, se for o caso.

GRÁFICO 1 - VALORES DE PH OBTIDOS APÓS A FILTRAGEM

GRÁFICO 2 - ABSORBÂNCIA DA SOLUÇÃO APÓS FILTRAÇÃO
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Esses resultados mostram que a escolha dos resíduos empregados no estudo
foi eficiente, tanto na remoção da cor, como também nas suas características químicas
(Gráficos 1 e 2, respectivamente). Além disso, é possível perceber visualmente a
mudança da coloração da solução depois de filtrada (Figura 3), demonstrando a alta
capacidade das fibras em adsorver de maneira eficaz esses compostos.

FIGURA 3 - FOTO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO

Conforme foi possível observar na (Figura 3), a mudança na coloração do
efluente após a filtração mostrou a eficiência do processo, nota-se também, que
o filtrado obteve uma coloração marrom, semelhante a cor dos resíduos utilizados
no experimento. Demostrando que é possível empregar os agroresíduos como um
potencial adsorvente em uma etapa do processo de tratamento do efluente.
Segundo Santos et al. (2016), a arquitetura básica dos objetos inteligentes é
composta por quatro unidades, como o processamento e memória, a comunicação,
energia e sensores, e por fim os atuadores. Desta forma, sendo um dos diferenciais
desse trabalho, na (Figura 4) mostra a tela do software desenvolvido, em que é
possivel observar todos os dados que são controlados nesse sistema, como a
temperatura 23,25 °C, pH de 5,2, índice de turbidez de -3200,5, como também
a data e hora da leitura, possibilitando assim, um controle permanente de todo
sistema de tratamento.
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FIGURA 4 - IMAGEM DO SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA ESSE TRABALHO.

Todo o sistema ainda está em desenvolvimento, até o presente, está
sendo realizada a caracterização das atividades, visando especificar, projetar
e testar os resultados. A partir destas respostas, poderão ser feitas alterações e
melhorias na construção do software. Os sensores empregados nesse estudo
realizam todas as leituras no tanque em que se encontra, capturando os valores
de grandezas físicas como a temperatura, vazão, pH e turbidez. Os sensores
ficam ligados a uma unidade de processamento e memória, que nesse projeto foi
utilizado um microcontrolador Arduino, recebendo assim, os sinais dos sensores.
As CPUs utilizadas nesses dispositivos são, em geral, as mesmas utilizadas em
sistemas embarcados e comumente não apresentam alto poder computacional. As
características desejáveis para estas unidades são consumo reduzido de energia e
ocupação do menor espaço possível (SANTOS et al., 2016).
O software é o produto que orquestra a lógica de operação dos objetos
inteligentes. Para conectar os objetos inteligentes à Internet, deve-se ter uma
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arquitetura flexível. O modelo básico de arquitetura apresenta três camadas,
a primeira camada é a de objetos inteligentes ou camada de percepção. Esta
camada representa os objetos físicos, os quais utilizam sensores para coletarem
e processarem informações. Na camada de rede, as abstrações das tecnologias
de comunicação, serviços de gerenciamento, roteamento e identificação devem
ser realizados. Logo acima, encontra-se a camada de aplicação, a qual é
responsável por prover serviços (SANTOS et al., 2016). Que nesse estudo pode
ser a solicitação de medições de temperatura, pH, vazão e turbidez do efluente
tratado. Com esses dados em mãos, é possivel avaliar, monitorar e gereneciar
as informações e tomar decisões.

CONCLUSÃO
O desenvolvimento do sistema de tratamento biológico do efluente têxtil
integrará o desenvolvimento sustentável. Por se tratar de um filtro biológico,
espera- se que ele reduza o uso de agentes químicos utilizados atualmente no
tratamento convencional, promovendo o equilíbrio ambiental. Por fim, o filtro
permitirá a conversão do efluente em um resíduo com baixa toxicidade, agregando
valor comercial e ambiental aos resíduos agroindustrial empregado. Além disso, o
emprego do processo automatizado e IoT, proporciona um melhor gerenciamento e
monitoramento de todo o processo.
Agências de Fomento: SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial; CNPq. M
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RESUMEN
En paralelo con los desafíos técnicos relacionados a la Industria 4.0, un
nuevo reto aparece en cuanto a cómo preparar a los actuales y futuros trabajadores, de manera de que puedan adaptarse a trabajos futuros, que demandarán nuevos requisitos en términos de aptitudes y habilidades. El objetivo principal de este
proyecto es discutir el conjunto de habilidades y conocimientos necesarios dentro
del sector agropecuario para avanzar hacia la Industria 4.0, dado que este es uno
de los sectores económicos con mayor riesgo de automatización de los puestos de
trabajo según la literatura. Mediante una extensa revisión literaria, se identificaron
31 competencias consideradas fundamentales para el futuro. A continuación, se
realizó una serie de entrevistas semi-estructuradas a stakeholders del sector agropecuario, para determinar los niveles actuales en materia de esas 31 competencias,
y su ponderación para el futuro. En particular, se generaron gráficos mostrando los
valores actuales y futuros, identificando el gap de competencias necesario para
avanzar en materia de transformación digital y tecnológica del sector. Las aptitudes determinadas como las más relevantes para el futuro son: Conocimientos de
informática, Capacidad de operar con nuevas interfaces, Aprendizaje continuo, Pensamiento analítico y lógico, Expresión oral, Trabajo en equipo, Confianza en la tecnología y Flexibilidad. A su vez, se plantea un modelo de implementación holístico
de la Industria 4.0 para que las empresas puedan sobresalir en su implementación.
Dicho modelo holístico consta de la unión del aspecto técnico con las competencias
necesarias en cada fase de implementación.
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INTRODUCCIÓN
El mundo se ha enfrentado a momentos en los que la tecnología disruptiva
modifica la forma en que operan las fábricas y las empresas, y, por lo tanto, también
lo hicieron las competencias que los trabajadores necesitaban para tener éxito.
Estos cambios repentinos suelen denominarse revolución industrial. Tres de
ellas ya transcurrieron, y una Cuarta Revolución, también conocida como Industria
4.0, está ocurriendo en estos momentos en que la tecnología de la digitalización y la
robótica están aumentando (Benešová y Tupa, 2017).
Como se ha mencionado, cada revolución ha modificado radicalmente los
trabajos requeridos, y consecuentemente han cambiado también las habilidades
necesarias para los trabajadores. Y esta cuarta revolución no parece ser diferente.
En la literatura internacional, son muchos los estudios que indican que en un futuro
cercano habrá una gran disrupción de las competencias necesarias, y ese será uno
de los principales desafíos a afrontar (Deloitte, 2015; Manyika, Lund, et al., 2017;
Slusarczyk, 2018)
Además, esta revolución está conduciendo a automatizar gran parte de la
producción, con una consecuencia evidente: muchos de puestos de trabajo pueden
desaparecer. Por ejemplo, un estudio realizado por Frey y Osborne (2013) concluyó
que el 47 por ciento del empleo total en Estados Unidos tiene un alto riesgo de automatización en un lapso de 20 años. Este estudio indica a su vez, que una de las
áreas de producción que tiene el mayor riesgo de automatizarse es la agrícola. Este
sector presenta una fuerza de trabajo con un nivel educativo bajo –en rasgos generales-, que mayormente realiza tareas manuales y repetitivas. Esto hace que sea un
sector con alto riesgo de automatización y de difícil reconversión laboral.
Por dicho motivo, un primer objetivo de este proyecto es identificar las competencias necesarias para el sector agropecuario en el futuro de la Industria 4.0.
Este tipo de investigaciones les permitirá a las empresas obtener información científica que las habilite a comenzar a diseñar e implementar programas de capacitación
para sus empleados, y mejorar así su idoneidad frente a esta revolución.
El segundo objetivo es generar un modelo de implementación de la Industria
4.0 en base a otros ya existentes. Los modelos ya existentes enfocan la implementación principalmente desde un punto de vista técnico. Pero casi ninguno combina
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este enfoque técnico con el enfoque humano relacionado con las capacidades que
deben adquirir los trabajadores para los nuevos modelos de trabajo. Es por esto que en
este proyecto se presenta una primera versión de un framework de implementación de
la transformación 4.0 que combina el aspecto técnico ligado a la implementación de las
nuevas tecnologías y modelos de trabajo, a la vez que busca complementar cada fase
técnica con las competencias que deberán adquirir los trabajadores para tener éxito en
cada una de las fases.
De esta forma se procura que las empresas puedan acompasar su transformación técnica con la imprescindible recalificación de sus empleados. Es mediante la realización de ambas acciones en conjunto que las empresas potenciarán los beneficios de
esta transformación 4.0, a su vez que atacarán uno de los principales desafíos, que es
la falta de personal capacitado y las dificultades de adaptar a sus trabajadores.

INDUSTRIA 4.0
Este término fue presentado en la Feria de Hannover en el año 2011. Describía la iniciativa común entre empresas, educadores y gobierno para fortalecer la
competitividad de la industria manufacturera alemana. Más recientemente, varios
países han adoptado también un abordaje similar para el futuro (Rojko, 2017; Slusarczyk, 2018).
El concepto de Industria 4.0 es uno de los más discutidos a nivel académico, pero, dado que es muy reciente, todavía no se ha propuesto una definición única
(Hermann, Pentek y Otto, 2016). Igualmente, la mayor parte de las definiciones
coinciden en algunos aspectos en común. Una característica principal es la integración del mundo físico y digital, permitiendo el intercambio de datos en tiempo real
entre personas, máquinas y productos, a lo largo de toda la cadena de valor. En
este sentido, aparecen tres componentes que se consideran críticos: el Internet de
las Cosas, los Sistemas Ciberfísicos, y las Fábricas Inteligentes (Hermann, Pentek
y Otto, 2016). El primero de ellos permite que las máquinas, productos y objetos interactúen entre sí y cooperen para lograr sus objetivos. El segundo permite la fusión
entre el mundo real y el virtual, mediante sistemas de computación embebidos en
los elementos de producción, que monitorean y controlan los procesos. Y el tercer
componente es la combinación de las dos tecnologías anteriores para lograr un
sistema de producción más descentralizado y autónomo.
Uno de los principales desafíos que se derivan de esta nueva revolución
industrial es lo referente a los puestos de trabajo. Algunos reportes sugieren que
van a disminuir (World Economic Forum, 2016), mientras que otros afirman que es
más probable que la creación de trabajos exceda a aquellos destruidos (Deloitte,
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2015). Varios estudios refieren a esta dicotomía y concluyen que ambos futuros son
posibles, y solo el tiempo dirá cuál va a ocurrir (Aulbur, CJ y Bigghe, 2016). En lo
que la mayoría de las investigaciones están de acuerdo es que los trabajadores van
a tener que desarrollar nuevas competencias para poder adaptarse correctamente
a los cambios que propondrá la Industria 4.0.

IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROPECUARIO
De acuerdo al Banco Mundial (2018), el sector agropecuario es crucial para
el crecimiento económico de las naciones, ya que representó un tercio del producto
bruto interno mundial en el año 2014. A su vez, se refieren a este sector como una
de las mejores herramientas para terminar la pobreza extrema y lograr alimentar
a las 9.7 billones de personas esperadas para el 2050. También indican que actualmente un 25% de la población mundial trabaja en este sector. Estos números
muestran el panorama de crucial importancia que reviste este sector para el mundo
entero; por un lado, por la necesidad de un crecimiento en la producción de alimentos, y por otro lado, debido a la cantidad de gente que emplea.
Particularmente en Uruguay, la agroindustria es un motor central de la economía, representando el 79% del valor de las exportaciones en el 2017 (Uruguay
XXI, 2018b). Cabe destacar, a su vez, que, de las 20 empresas que más exportaron
en el 2017, 17 fueron empresas agroindustriales (Uruguay XXI, 2018a).
A su vez, aproximadamente, el 15% de la mano de obra del país se encuentra en esta industria. Pero, esta mano de obra tiene un bajo nivel de instrucción, en
términos generales. Solamente el 4% de estos trabajadores tiene un nivel terciario
o mayor (Ackermann y Cortelezzi, 2017). Esto es una limitación para el sector, y una
dificultad que deberá ser enfrentada por cualquiera que esté dispuesto a entrenar
trabajadores en esta área.
Habiendo apreciado la importancia de este sector y la cantidad de empleos
que representa a nivel mundial, su futuro en la Industria 4.0 debe ser analizado cuidadosamente, en especial considerando que los estudios existentes en la literatura
proponen al sector como uno de los que tienen los mayores riesgos de automatización. Por ejemplo, Manyika et al. (2017) señala que es el tercer sector económico
con riesgo más alto de automatización, con un 58%, mientras que un estudio en
Uruguay le da a este sector el mayor riesgo, con 78% (Munyo, 2016). Estos resultados soportan la necesidad de seguir investigando en este sector, en particular
trabajando para identificar cuáles son las habilidades que serán necesarias en este
sector en el futuro, de manera de minimizar el impacto negativo que la transformación 4.0 pueda generar en las personas involucradas en el sector.
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METODOLOGÍA
Para poder identificar las habilidades que serán cruciales en el sector agropecuario para la aplicación de la Industria 4.0, se realizó una extensa revisión bibliográfica, seguida de una serie de entrevistas semi-estructuradas a una muestra seleccionada dentro de un grupo de stakeholders del sector agropecuario uruguayo.
La metodología se desarrolló como se indica a continuación.
REVISIÓN LITERARIA
En primer lugar, se realizó una detallada revisión de la literatura para definir
las principales competencias consideradas esenciales para el futuro de la Industria 4.0. La revisión se realizó inicialmente en Scopus, al ser una de las mayores
y más prestigiosas bases de datos de revisión por pares, y luego se amplió con
otras bases de datos.
La primera búsqueda realizada fueron las palabras “Industry 4.0” y “Fourth Industrial Revolution”. De esta búsqueda se obtuvieron 6.083 resultados, lo
que muestra la cantidad de trabajos vinculados a esta temática. De todos estos
resultados, más del 85% son posteriores al año 2010, reflejando la actualidad
de la temática.
Posteriormente, dada la gran cantidad de resultados obtenidos, se realizó un
refinamiento de la búsqueda agregando las palabras “skills”, “qualification”, “employment”, “human resources” y “abilities”. Este refinamiento brindó 639 documentos relevantes, de los cuáles 38 eran en idiomas diferentes al inglés, español y
portugués, por lo que fueron también excluidos.
Se procedió con una lectura de todos los títulos, y aquellos que resultaban
acordes a la temática se procedía a una lectura completa del resumen. De este análisis se eligieron 39 artículos que revestían una vinculación estrecha a los objetivos
de esta revisión literaria.
A continuación, se decidió ampliar el espectro de búsqueda para encontrar
otros trabajos de relevancia fuera de Scopus. La herramienta principal fue Google,
y las palabras claves fueron las mismas que en la búsqueda previa.
En total, 69 artículos fueron seleccionados y analizados. Los que específicamente referían a las habilidades necesarias para la Industria 4.0 fueron 201.
Por lo tanto, mientras que de esta búsqueda más de 6000 artículos hablan
sobre la Industria 4.0, tan solo 20 se refieren más específicamente a las compe-

1 Por cuestiones de la longitud limitada del trabajo, no fue posible incluir el listado completo de estos artículos analizados, pero el mismo está a disposición con el autor del trabajo
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tencias necesarias para el futuro. Se aprecia que, aunque la temática de Industria
4.0 está siendo muy nombrada en muchos estudios, pocos de ellos se enfocan
particularmente en qué capacidades necesitan las personas para estar preparados
a afrontarse a los cambios tecnológicos que están llegando.
A partir de una lectura profunda de cada uno de los artículos seleccionados,
se extrajeron las principales competencias mencionadas en cada artículo como fundamentales para el futuro y se las categorizó de acuerdo al marco conceptual propuesto por Hecklau et al. (2016), que propone cuatro grandes categorías que son:
Competencias Técnicas, Competencias Metodológicas, Competencias Sociales Y
Competencias Personales.
Luego, se identificó qué competencias para el futuro son las que más se repiten en la bibliografía internacional. Se destacan:
Competencias técnicas: en primer lugar, se encuentra Conocimientos de
informática. Luego se encuentra la Programación, y en tercer lugar hay varias capacidades con una similar cantidad de menciones. Ellas son Media skills, Procesamiento y análisis de datos, Comprensión de los procesos y la organización y
Concientización sobre seguridad informática. A su vez, es interesante destacar que
la gran mayoría de las competencias técnicas referidas internacionalmente están
estrechamente vinculadas al uso de herramientas de informática y a las nuevas
tecnologías que destacarán en el futuro.
Competencias metodológicas: la más mencionada es la necesidad de un
Aprendizaje continuo. Le siguen el Pensamiento analítico y lógico, Innovación y la
Creatividad. Y también se destaca repetidas veces la Resolución de problemas. El
foco en la necesidad de un aprendizaje continuo muestra que en el futuro los trabajadores deberán estar formándose continuamente para seguir dentro del mercado
laboral. La tecnología hará que los cambios se den cada vez con más rapidez y será
necesario estar constantemente actualizándose acerca de los mismos para poder
aportar en el empleo.
Competencias sociales: hay dos que sobresalen por encima del resto. Estas son Trabajo en equipo y Capacidad de buena comunicación. En el futuro los empleos metódicos estarán realizados casi exclusivamente por tecnología, por lo que
el aporte de las personas será en actividades menos automatizables, que dependan
mucho de la relación entre pares. Por dicho motivo es que el trabajo en equipo se
destaca, y para que esta relación sea buena y brinde beneficios debe estar cimentada por unas buenas habilidades de comunicación.
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En competencias personales: en primer lugar, nos encontramos con la Habilidad de adaptarse a cambios. Luego aparecen destacadas también la Responsabilidad y el Liderazgo. Estas capacidades se aúnan con las anteriores. Por un
lado, la capacidad de adaptarse a cambios está íntimamente relacionada con el
aprendizaje continuo. Para lograr adaptarse y seguir dentro del mercado laboral,
lo fundamental es estar continuamente estudiando y manteniéndose al tanto de las
nuevas innovaciones. A su vez, los desafíos por la incorporación de tecnología harán que los trabajos cambien y que se creen empleos que actualmente no existen.
En ese momento el dilema será principalmente si quedar fuera del mercado laboral
o reconvertirse para acceder a posiciones que aún no se hayan automatizado. Y,
por otro lado, el Liderazgo es una habilidad estrictamente de las personas, que no
es automatizable. Por dicho motivo es que se considera tan importante.
Además de las ya mencionadas, en total, la revisión arrojó 31 competencias
necesarias para la industria del futuro, divididas en las cuatro componentes previamente mencionadas. En los gráficos de radar que se presentan en las páginas 71 a
73 se presenta el conjunto de las 31 competencias.
ENTREVISTAS
En segundo lugar, se realizaron 15 entrevistas basadas en Lleó et al. (2018)
y Hamzeh et al. (2018) con el objetivo de identificar el gap de conocimiento al que
los trabajadores de la agroindustria deberán enfrentarse ante el arribo de las nuevas tecnologías. Los resultados de dichas entrevistas se plasmaron en gráficos de
radar, los cuales indican el nivel de habilidades que los empleadores perciben en los
trabajadores de la agroindustria hoy en día, y el nivel que consideran será necesario
que tengan dentro de 10 años.
Las entrevistas se realizaron luego de un análisis de los stakeholders del
sector agropecuario del país, que conjuntamente representan más de un quinto
del total de las exportaciones del país. De forma de tener bien identificado los
distintos sectores relevantes, los stakeholders se agruparon en las siguientes categorías: Productores (en donde están incluidas empresas de los rubros Forestal,
Ganadería y Agricultura), Tecnología, Instituciones Educativas y Gobierno. Esto
se aprecia en la Imagen 1.
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IMAGEN 1 - STAKEHOLDERS DEL SECTOR AGROPECUARIO URUGUAYO

De la categoría denominada “Productores”, se realizaron 7 entrevistas. De
ellas, 5 se realizaron a empresas que se encuentran dentro de las 8 mayores empresas exportadoras del país en el año 2017 (pertenecientes todas al sector agropecuario). Las personas entrevistadas fueron gerentes generales, gerentes de producción, gerentes de recursos humanos y gerentes de mejora continua. De esta
forma se procuró entrevistar a las personas con más conocimiento y experiencia en
la empresa acerca de las nuevas tecnologías y los consecuentes requerimientos de
habilidades en sus trabajadores.
De la categoría “Tecnología”, 3 entrevistas fueron realizadas. La primera fue
a la gerente de recursos humanos de uno de los mayores importadores de tecnología para el área agrícola del país. La segunda al gerente de una empresa de software que desarrolla inteligencia para el agro. La tercera fue a un director de tecnología
de un instituto de investigación focalizado en el agro.
De la categoría de “Instituciones Educativas” se realizaron 3 entrevistas. La
primera fue a un decano de una facultad de ciencias agrarias. La segunda fue a un
decano de una escuela de negocios. Y la tercera fue a un investigador vinculado
a una institución educativa. Estas dos últimas personas publicaron varios trabajos
acerca de cómo las nuevas tecnologías impactarán en los puestos de trabajo.
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Y, por último, del sector de “Gobierno” se entrevistó al presidente de un
instituto de producción agropecuaria, a un director regional de un área agrícola
gubernamental.
Las entrevistas tuvieron una duración media de 45 minutos cada una, llegando a un caso extremo en el que se desarrolló por más de 2 horas, involucrando a
tres encargados de área de una empresa de primer nivel.

METODOLOGÍA
A partir de las entrevistas, se recopilaron todas las respuestas y se generaron distintos gráficos de radar con el fin de lograr identificar el gap de conocimiento
frente a la llegada de las nuevas tecnologías. A su vez, en cada entrevista se les
solicitaba que, en cada una de las cuatro categorías de competencias definidas
previamente, identificaran en qué competencias se centrarían en primer, segundo y
tercer lugar si debieran de capacitar a sus trabajadores para el futuro. De esta forma
se procuró detectar las competencias que los encuestados consideran, a priori, más
relevantes para comenzar a capacitar a sus trabajadores de cara al futuro.
En la Gráfica 1 se presenta la matriz de Competencias Técnicas de los operarios. Los resultados muestran que en esta categoría el principal requerimiento
de habilidades se ubica en el Control y operación de equipos y la Capacidad de
operar con nuevas interfaces. Los mayores gaps de conocimiento se ubican en
Concientización sobre seguridad informática, Capacidad de operar con nuevas
interfaces y Conocimientos de informática. Cuando se consultó sobre cuáles eran
considerados más críticos, mencionaron Control y operación de equipos, Capacidad de operar con nuevas interfaces y Conocimientos de informática, siendo
Media skills y Concientización sobre seguridad informática los menos nombrados.
Basado en estos resultados, parece interesante que las empresas realicen esfuerzos de capacitación en las áreas de Conocimientos de informática y Capacidad de
operar con nuevas interfaces.
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GRÁFICA 1 - MATRIZ DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LOS OPERARIOS

La Gráfica 2 muestra las Competencias Metodológicas de los operarios. En
ella, Aprendizaje continuo es la habilidad que se destaca, junto con Resolución
de problemas y Pensamiento analítico y lógico. El gap más amplio se encuentra
en Aprendizaje Continuo seguido por Emprendedurismo y Pensamiento analítico y
lógico, siendo éste al mismo tiempo el considerado más importante por los entrevistados. Basándose en esta información, las empresas pueden enfocar sus esfuerzos
en Aprendizaje Continuo y Pensamiento analítico y lógico, fomentándolos a formarse continuamente.
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GRÁFICA 2 - MATRIZ DE LAS COMPETENCIAS METODOLÓGICAS DE LOS OPERARIOS

GRÁFICA 3 - MATRIZ DE LAS COMPETENCIAS SOCIALES DE LOS OPERARIOS
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Cuando se refiere a Competencias Sociales, presentadas en la Gráfica 3, todas destacan, reafirmando qué las competencias interpersonales serán cruciales en
los próximos años. La competencia que presenta el mayor requerimiento para el futuro
Trabajo en equipo, siendo a su vez la que tiene la diferencia más grande con el nivel
actual. Sin embargo, a la hora de priorizar, los entrevistados consideran que en primer
lugar es necesario enfocarse en la recapacitación en Expresión oral, al ser esto necesario para el desarrollo de otras competencias sociales, como el Trabajo en equipo.
Finalmente, en cuanto a las Competencias Personales, presentadas en la
Gráfica 4, las habilidades que más se necesitarán según los encuestados serán
Confianza en la tecnología y Flexibilidad, siendo a su vez las que presentan un
mayor gap. Responsabilidad y Flexibilidad son las que los entrevistados priorizarían
en sus empresas.

GRÁFICA 4 - MATRIZ DE LAS COMPETENCIAS PERSONALES DE LOS OPERARIOS
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MODELO DE IMPLEMENTACIÓN HOLÍSTICO DE LA INDUSTRIA 4.0
Como indica Jan Du Plessis (2017), los modelos de implementación de la Industria 4.0 publicados en revistas científicas son prácticamente inexistentes. Igualmente, algunos pocos autores proponen ciertos planes para implementar la Industria 4.0
de forma de minimizar sus riesgos y potenciar sus oportunidades. El modelo técnico
presentado a continuación resulta de la combinación de 3 modelos presentes en la
literatura (Lorenz et al., 2016; Benešová y Tupa, 2017; Hamzeh, Zhong y Xu, 2018).
Cabe destacar que dichos modelos presentan un carácter muy lineal de aplicación que
resulta siendo algo simplista. No ponen en consideración que la implementación de una
transformación de tal calibre dentro de la organización requiere un proceso de aprendizaje continuo, donde el cambio organizacional va ocurriendo lentamente, con avances y
retrocesos (y de manera iterativa y cíclica). A su vez, no contemplan qué competencias
serán necesarias que los trabajadores desarrollen a lo largo de esta implementación.
Por dicho motivo, el siguiente modelo incorpora las competencias que los trabajadores
deberán desarrollar en cada uno de los pasos para acompasar las transformaciones
dentro de la empresa. De esta forma, la compañía podrá lograr una mayor velocidad de
adopción de la Industria 4.0, y reducir uno de sus mayores riesgos, que es la falta de
personal capacitado.
En primera instancia el modelo se pensó a partir de los resultados obtenidos de
las encuestas en la primera fase del estudio, referido al sector agroindustrial uruguayo.
De todas maneras, dadas las similitudes detectadas entre la literatura internacional y
las entrevistas en cuanto a las necesidades de nuevas competencias, se decidió extender el modelo para que sea aplicable a todos los sectores. Por eso, si bien algunas de
las 31 competencias estudiadas no resaltan en el sector agropecuario uruguayo, sí se
incluyeron en este modelo, como ser la seguridad informática y la programación, entre
otras. El modelo holístico resultante consta de 7 pasos y se presenta en la Imagen 2.
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IMAGEN 2 - MODELO DE IMPLEMENTACIÓN HOLÍSTICO DE LA INDUSTRIA 4.0
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En un primer momento, analizando el modelo de forma global, se advierte un
conjunto de competencias que serán fundamentales a lo largo de todos los pasos
del modelo de implementación. Están ligadas a las competencias blandas de las
personas, que como indica repetidas veces la literatura, serán las principales en un
futuro (Gehrke et al., 2015; Lorenz et al., 2015; Baena et al., 2017; World Economic
Forum, 2018) . Estas son Pensamiento analítico y lógico, Resolución de problemas,
Capacidad de buena comunicación, Entrenar y enseñar a otros, Trabajo en equipo,
Buena administración del tiempo y Responsabilidad. Todas engloban características
fundamentales para el desarrollo de un proyecto que involucra a distintas personas
y a una variedad de áreas, sin importar la magnitud del mismo. Este tipo de competencias, dentro de la bibliografía internacional, son conocidas como “Key Skills”.
A continuación, se detalla cada paso de la implementación:
PASO 1: CONCIENTIZACIÓN Y MADUREZ
En primer lugar, es necesario que las empresas logren una buena concientización acerca de la Industria 4.0, comprendiendo las tecnologías involucradas. De
esta forma podrán tener una idea genérica acerca de los beneficios que pueden obtener de su implementación. Pero, a su vez, serán capaces de evaluar los riesgos a
los que se puedan enfrentar al desarrollar esta revolución. El conocimiento de esta
industria puede realizarse mediante una revisión bibliográfica en los que se resume
sus principales ideas y características. A su vez, se puede investigar empresas que
hayan aplicado transformaciones vinculadas a esta nueva revolución industrial para
tener una visión más cabal de cómo se integran las nuevas tecnologías dentro de la
producción y qué consecuencias tiene para los trabajadores.
Por otro lado, deben ser capaces de definir en una primera instancia en qué
nivel de madurez se encuentra la empresa, de forma de identificar en mayor medida
qué tan adelantados o retrasados están en esta industria comparado con otras empresas. Esta identificación del nivel de madurez será fundamental para poder avanzar al Paso 2. Para determinar dicho nivel de madurez, hay varias herramientas que
pueden ser de ayuda. Por ejemplo, existe la Herramienta de Autodiagnóstico Digital
Avanzada (Hada), brindada por la iniciativa “Industria Conectada 4.0” del gobierno
español como un instrumento para evaluar el nivel de madurez frente a la Industria
4.02. A su vez, distintas investigaciones brindan modelos más o menos avanzados
de madurez, como ser el modelo aportado por Olson y Yuanjung (2017) que propone 4 niveles de madurez, basados en qué tan aplicadas están en la empresa las
2 Puede accederse desde el sitio web: hada.industriaconectada40.gob.es
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tecnologías claves para el futuro.
Para que las empresas puedan fortalecerse en este primer paso, sería interesante que ahondaran en las teorías del cambio organizacional. De esta forma
adquirirán herramientas que les permitirá facilitar la transición de las personas y la
organización hacia esta nueva industria.
En este primer paso es fundamental que los trabajadores cuenten con ciertas
competencias de manera de facilitar y agilizar el proceso de cambio. Una de las
primeras será la Habilidad de adaptarse al cambio, dado que, si los trabajadores no
son capaces, o no están dispuestos, a afrontarse a las disruptivas transformaciones
que esta revolución traerá aparejadas, la empresa no logrará comenzar a aplicar la
Industria 4.0 de forma exitosa. Muy vinculado a lo anterior, se encuentra la Confianza en la tecnología. Para adaptarse a los cambios, primero debe haber una confianza por parte de los trabajadores en las nuevas herramientas que utilizarán, de
forma que se apliquen realmente. Otra competencia que también será fundamental
en este paso es Aprendizaje continuo. Los cambios serán cada vez más rápidos,
y los trabajadores deben advertir la necesidad urgente de continuar aprendiendo
durante toda la vida. Luego, la Comprensión de los procesos y la organización será
necesaria para lograr una buena concientización acerca del estado actual de la empresa frente a la Industria 4.0, y cómo estas nuevas tecnologías pueden colaborar
en los objetivos de la organización. Para ello también es importante el Trabajo en
equipo, donde las personas de diversas áreas puedan colaborar entre ellas para
buscar objetivos comunes a la empresa. No hay que olvidar los peligros que entraña
una revolución digital como esta, por lo que desde el comienzo de la transformación
tecnológica de la empresa es necesario fortalecer en los trabajadores las competencias de Concientización sobre seguridad informática y Confianza en la tecnología.
Si esto se descuida, hay riesgos que la empresa sufra ataques virtuales que dañen
su operativa. Por último, los mandos medios y directivos de la empresa deben potenciar su Iniciativa y Liderazgo, para así motivar a los empleados y que todos tomen esta revolución como una oportunidad de mejora, tanto para la empresa en su
conjunto, como para cada trabajador personalmente.
PASO 2: DETECTAR PUNTOS DÉBILES Y ASENTAR BASES FIRMES
Este segundo paso se basa en tener claramente identificados los principales
puntos débiles en la empresa y trabajar firmemente en ellos de forma de generar
una base sólida para permitir el crecimiento. Muy probablemente, las áreas que
muestren una debilidad mayor frente a esta nueva industria serán las más relacionadas con las herramientas tecnológicas, como indica Benešová y Tupa (2017). El
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modelo de madurez utilizado en el Paso 1 será de utilidad en este momento para
identificar las áreas más débiles.
Una parte fundamental en el desarrollo de las bases firmes será fortalecer
el compromiso tanto de la gerencia como de todos los empleados en el proceso
de transformación.
Tanto los Conocimientos de informática como la Concientización sobre seguridad informática serán competencias de suma importancia en este momento, dado
que se relacionan con el área que más preponderancia tendrá en este paso, el área
tecnológica. Comprensión de los procesos y la organización también será importante en este paso, ya que para poder trabajar firmemente en los puntos débiles de la
empresa es necesario comprender su operativa y objetivos, para así detectar mejor
los flancos más expuestos.
PASO 3: DEFINIR LÍNEAS PRIORITARIAS DE MEJORA
Este paso consiste en definir líneas prioritarias de acción, analizando el impacto de cada una. Es necesario que en una primera instancia se defina claramente
en qué áreas específicas de la empresa se pueden aplicar las herramientas que
esta revolución trae consigo, y determinar con claridad los beneficios de dicha aplicación, conjuntamente con las dificultades que su implementación puede conllevar.
Es conveniente que la primera línea prioritaria elegida sea una que brinde mejoras
visibles y que sea de fácil aplicación, de forma de motivar tanto a la gerencia como
a los empleados, y así aumentar el compromiso con el cambio y poder contar con
más apoyo en cambios futuros.
Cabe destacar que los beneficios obtenidos no tienen por qué ser simplemente económicos, sino que también puede ser interesante la aplicación de mejoras
que aligeren la carga y condiciones negativas de trabajo de parte del personal.
Una herramienta que puede colaborar en la identificación de las líneas prioritarias es desarrollar un mapa de flujo de valor. Esta es una herramienta de la
producción Lean que permite identificar el estado actual de producción y detectar
errores en la cadena de valor (Stadnicka y Litwin, 2019). A su vez, como indica
Ciarapica et al. (2016), el mapa de flujo de valor es una herramienta que ayuda a
elegir herramientas tecnológicas para mejorar el proceso. Por dicho motivo puede
ser de gran utilidad reaplicar esta herramienta de forma de detectar las principales
oportunidades de mejora.
Las competencias que vienen de la mano de este paso son Innovación, Creatividad, Habilidades de investigación y Transdisciplinariedad. Estas cuatro competencias son clave para lograr líneas de mejora innovadoras y que vinculen diversas
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áreas de la empresa. Fortaleciendo estas competencias en los trabajadores, la empresa puede incluso abrir nuevas áreas de negocio vinculando de formas originales
sus principales fortalezas operativas con las tecnologías digitales que se avecinan.
PASO 4: INVESTIGAR EJEMPLOS Y CASOS DE ÉXITO
Una vez definida la línea de acción, es necesario investigar qué mejoras son
las más adecuadas a aplicar en dicha área. Para eso se puede buscar bases de
datos de que aporten ejemplos, como recomienda Lorenz et al. (2016).
De esta forma se puede tener una idea de cómo ciertas soluciones fueron
llevadas a cabo, y los beneficios obtenidos de ellas.
Luego de identificados los mejores ejemplos de la Industria 4.0 en la línea
señalada como prioritaria, se debe definir claramente cómo será llevado a cabo
dicho proceso de mejora. Se debe involucrar firmemente a todas las áreas de la
empresa, independientemente de que formen parte o no del área prioritaria, para
que todos se identifiquen con el proceso de mejora y colaboren con ideas en la trasformación que se llevará a cabo.
Investigar ejemplos y casos de éxito requiere las mismas habilidades que el
paso anterior: Innovación, Creatividad, Habilidades de investigación y Transdisciplinariedad. Son importantes las cuatro para la investigación que conlleva esta parte
del modelo, de forma de combinar creativamente diversos aspectos de la empresa
con tecnología para obtener un proceso operativo más eficiente.
PASO 5: GENERAR PROYECTO PILOTO
En este paso ya es hora de llevar a cabo el plan de aplicación de la Industria 4.0 desarrollado en el paso anterior. Conviene que los costos de aplicación
en una primera instancia no sean muy elevados, para comenzar con planes de
bajos costos, pero alto impacto que generen motivación tanto en la gerencia
como en el personal.
Las competencias relacionadas con este paso del modelo se centran en
aquellas vinculadas a la aplicación de tecnología en una situación concreta. Programación, Confianza en la tecnología, Capacidad de operar con nuevas interfaces y
Procesamiento y análisis de datos son las más relacionadas con el área tecnológica, que sufrirá una gran transformación al implementar la Industria 4.0, por lo que el
personal debe familiarizarse en ellas. También se debe destacar el Control y operación de equipos puesto que la operativa de las maquinarias que incorporen nuevas
tecnologías tendrán una operación muy distinta a los sistemas actuales. Por último,
la Habilidad de adaptarse a cambios será también importante en este momento

PRÊMIO MERCOSUL 2018

79

para todos los empleados, sin importar el cargo, ya que estas nuevas aplicaciones
tendrán efectos en toda la empresa.
PASO 6: ANALIZAR EL IMPACTO Y REALIZAR EXTENSIÓN HORIZONTAL
Y VERTICAL
Luego de aplicado el proyecto piloto, es imprescindible analizar sus resultados. Se deben realizar todas las correcciones que se consideren necesarias para
solucionar los problemas que puedan haber ocurrido. También sería conveniente
comparar los resultados con aplicaciones similares en otras empresas.
Luego, se debe desarrollar un buen plan de comunicación dentro de la propia
empresa para compartir los resultados y motivar a los empleados. La motivación es
clave para el desarrollo de esta industria, dado que los esfuerzos a realizar son muy
grandes, y el compromiso de todos los empleados es fundamental.
Luego de que el plan piloto esté bien asentado, se puede realizar una extensión tanto horizontal como vertical de la tecnología para lograr un proceso
productivo más integrado. Esta integración permitirá que el vínculo de diversas
áreas ocurra de forma mucho más fluida, con la consiguiente mejora y agilización
del proceso productivo.
En este paso se recomienda que los trabajadores fortalezcan cuatro competencias. Relacionadas al área de IT se encuentra la Programación, la Capacidad de
operar con nuevas interfaces y el Procesamiento y análisis de datos. Las tres son
muy necesarias para analizar los resultados del proyecto piloto, ya que de dicho
análisis depende una futura extensión del mismo. A su vez se vuelve a considerar
importante el Control y operación de equipos.
Los pocos modelos de implementación que existen presentan su plan de
una forma lineal. Pero en realidad es muy difícil que dentro de una empresa todas
estas fases se realicen de una forma tan directa. Todo nuevo desarrollo dentro de
una empresa requiere tiempo y esfuerzo, donde los errores suelen ocurrir, pero son
la base para nuevos aprendizajes. Por dicho motivo, este modelo se presenta con
una implementación cíclica, en el cual mediante la repetición de los pasos 2 al 6
en distintas áreas de la empresa se logrará conducir a la misma a una producción
automatizada, y consecuentemente formar parte realmente de la Industria 4.0.
Por lo tanto, una herramienta que puede colaborar de gran manera en esta
implementación de la Industria 4.0 es el Ciclo de Deming. La repetición de los pasos
2 al 6, en que se planifican las acciones, se llevan a cabo, se verifican y se actúa en
consecuencia, es un claro ejemplo de la aplicación de esta herramienta. Por dicho
motivo está presente en el centro del modelo de implementación.
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A partir del modelo propuesto, puede apreciarse que las herramientas de
la mejora continua son muy aplicables para una correcta implementación de la
Industria 4.0. Por lo tanto, las empresas que ya apliquen algunas herramientas de
mejora continua, y que manejen con fluidez el Ciclo de Deming, tienen una gran
ventaja frente a otras para aprovechar al máximo esta nueva revolución industrial.
Deben ser capaces de aprovechar las herramientas que ya poseen en cuanto a
manejo del personal y cambio organizacional para aplicarlas en la transformación
que se avecina.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Frente al problema de las competencias necesarias en el futuro de la Industria 4.0 en el sector agropecuario, este proyecto plantea la situación actual de dichas
competencias, así como el nivel que las empresas consideran que será necesario
alcanzar para un futuro. A su vez, se complementa ese estudio con la creación de
un modelo holístico de implementación de la Industria 4.0. Durante la realización
de las entrevistas, los stakeholders entrevistados indicaron que el problema de recapacitación es difícil de resolver y por ende se deben tomar distintas medidas. En
cuanto a la falta de educación en el sector agropecuario, señalaron que el gobierno
debe esforzarse más en mejorar el nivel educativo, así como la infraestructura de
los centros en el interior del país. También, algunas empresas se refirieron el sistema de educación dual alemán, creyéndolo valioso, ya que combina un período de
entrenamiento teórico y uno de experiencia laboral (Lorenz et al., 2015). Aunque
este proyecto presenta un estudio centrado en Uruguay particularmente, la mayoría
de los países en América Latina se pueden relacionar dado a que el sector agropecuario representa niveles similares de participación en PBI nacional3.
En conclusión, los resultados obtenidos de las entrevistas fueron consistentes con la bibliografía internacional, mostrando que las competencias consideradas más importantes para la transformación de la Industria 4.0 en la agroindustria
concuerdan con la mayoría de las mismas competencias necesarias para las otras
industrias encontradas en la bibliografía. Esto puede indicar la existencia de un
cuadro en común de habilidades que será crucial para el futuro del trabajo, independiente del sector productivo. Por dicho motivo, el modelo holístico puede ser aplicado para todas las empresas, independientemente de que sus actividades estén
centradas en el sector agropecuario o no.
3 En base a comparación de datos del banco mundial
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En este sentido, el proyecto espera contribuir al llenar el gap de conocimiento
acerca de las competencias necesarias para el sector agropecuario, y de esta manera, aportar información para ayudar en la recapacitación de los trabajadores para
así reducir el impacto de la Industria 4.0 en los puestos de trabajo. Investigación adicional debería ser enfocada en el análisis de las competencias principales en otras
industrias y de esta manera generar más evidencias para poder indicar si existe un
conjunto de habilidades generales que todo trabajador del futuro debe tener.
En resumen, si los países de todo el mundo fallan en la percepción de los
riesgos que presenta la llegada de la Industria 4.0, especialmente en el sector agropecuario, y no fortalecen la capacitación de sus trabajadores con un modelo que les
permita enfocar eficazmente los esfuerzos, este sector se verá fuertemente afectado por la pérdida de empleos, con muchos trabajadores quedando fuera del mercado laboral en los próximos años. Es indudable que grandes beneficios derivarán de
la Industria 4.0, pero los riesgos implicados no deben ser subestimados.
Considerando la importancia de esta industria a nivel global, y los altos riesgos de automatización de sus puestos de trabajo, más estudios relacionados con
la necesidad de recapacitación de los trabajadores, y la manera de realizarla, se
vuelven esenciales para el futuro bienestar de la sociedad en su conjunto.
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RESUMEN
La industria 4.0 está principalmente orientada al uso de la información en
el proceso productivo. La tecnología blockchain permite almacenar información de
forma segura, auditable y no repudiable. Hoy en día, el máximo exponente de
esta tecnología son las criptomonedas que se utilizan, principalmente, para la
transferencia de valor, siendo Bitcoin la criptomoneda más utilizada. Existe un gran
mercado potencial para otros usos que podrían beneficiarse del poder de cómputo
de Bitcoin. Sin embargo, no es posible utilizar esta ventaja directamente. El mecanismo de merged mining permite utilizar este poder de cómputo para validar datos no
solo de Bitcoin, sino de cualquier otra criptomoneda o, incluso, de otro tipo de
blockchains. Con este mecanismo sería posible validar datos de blockchains que
no cuenten con la cantidad de actores suficientes o con el volumen de cómputo
mínimo para funcionar de forma distribuida.
Este trabajo presenta una metodología y resultados iniciales para el estudio
del rendimiento de merged mining en escenarios realistas considerando casos en
los que se exploran los límites de esta propuesta. Para esto, se introduce un conjunto de nuevas mediciones desarrolladas especialmente para este estudio y casos
de prueba que representan los diferentes escenarios.
Los resultados obtenidos permiten avizorar la factibilidad técnica de una solución de merged mining basada en Bitcoin.

88

INTRODUCCIÓN
La industria 4.0 esta principalmente orientada al uso de la información en
el proceso productivo como canalizador del avance tecnológico. Contar con elementos en la cadena productiva que están conectados y produzcan información de
forma segura resulta fundamental. La tecnología blockchain surge como una herramienta para solucionar esta problemática.
La blockchain permite almacenar información de forma segura, auditable y no
repudiable, incluso entre múltiples entidades de forma distribuida. En este último aspecto es donde gana mayor importancia, ya que se puede contar con actores distribuidos produciendo información sin requerir de terceras partes para generar confianza entre los mismos.
El mayor exponente de la tecnología blockchain son las criptomonedas, éstas
demostraron a nivel mundial el empuje que pueden generar las nuevas tecnologías. Bitcoin, como la primera criptomoneda de uso masivo, hoy cuenta con una
gran cantidad de poder de cómputo disponible en su red. Este poder de cómputo es
utilizado solamente para generar y asegurar esta criptomoneda.
El mecanismo de merged mining permite utilizar este poder de cómputo para
validar datos no solo de Bitcoin, sino de cualquier otra criptomoneda o incluso de
otro tipo de blockchains. Con este mecanismo sería posible validar datos de blockchains que no cuenten con la cantidad de actores suficientes o con el volumen de
cómputo mínimo para funcionar de forma distribuida y segura. Por ejemplo, una empresa podría almacenar datos de trazabilidad de sus productos en blockchain para
luego compartirlos con todos sus distribuidores de forma segura. Para esto podría
tener una blockchain secundaria y, gracias al merged mining, no tendría necesidad
de contar con grandes equipos para minar y obtendría el mismo nivel de confianza
y seguridad con el que cuenta Bitcoin.
Este trabajo presenta una metodología para el estudio del rendimiento
de merged mining en escenarios realistas buscando explorar los límites de
funcionamiento de esta propuesta. Para esto se exhibe un conjunto de nuevas
mediciones, desarrolladas especialmente para este estudio y casos de prueba
que representan los diferentes escenarios.
A continuación se desarrollan los principales conceptos sobre los que se apoya el trabajo.
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Bitcoin brinda un mecanismo de transferencia de dinero entre dos peers sin la
necesidad de que exista un tercero de confianza involucrado. La estructura que se
utiliza para almacenar toda la información de las transacciones es global, un libro
contable público de transacciones, llamada blockchain [Tay13]. Esta blockchain se
encuentra replicada y, cada diez minutos, un nuevo bloque de transacciones es
agregado al libro contable. Todas las transacciones realizadas desde el inicio del
sistema están disponibles para los clientes del mismo.
El minado de Bitcoin es el proceso por el cual las transacciones, como parte
de un bloque, son confirmadas y luego agregadas a la blockchain. Este proceso
computacionalmente intensivo que involucra la inversión parcial de funciones de
hash, como SHA256, es conocido como Prueba de Trabajo. La obtención de una
Prueba de Trabajo es aleatoria y su costo depende del poder de cómputo de la máquina donde se esté realizando esta tarea. Por ejemplo, resolver la Prueba de Trabajo con el procesador de una máquina de escritorio genera trabajo a un ritmo varios
órdenes menor que hacerlo utilizando una placa de video. Hardware especializado
de minería ha ido evolucionando en la resolución del algoritmo de Prueba de Trabajo [MKGT16]. Estos dispositivos son llamados mineros y se encargan de computar
una y otra vez la función SHA256. Cada intento produce un hash y la performance
de la máquina es medida en términos de terahashes por segundo (TH/s), lo cual es
denominado como hashrate o hashing power.
Cada uno de los hashes producidos por los mineros se compara con un valor
denominado target y si el resultado de la comparación es menor, entonces, el bloque
sobre el que fue generado el hash es considerado válido. Si más mineros suman
su hashing power a la red, este nuevo poder de cómputo aumenta las chances de
encontrar un valor menor al target. Luego, el target se ajusta para que el objetivo de la
red de tener un bloque válido cada diez minutos, en promedio, se cumpla.
La dificultad de la red de Bitcoin es un valor que representa cuantas veces
más difícil es encontrar un hash válido comparado con el target inicial de la red. La
dificultad actual hace que la probabilidad de que un solo minero resuelva el algoritmo
de Prueba de Trabajo sea muy baja. Es por esto que los mineros trabajan en conjunto
para aumentar sus chances de poder validar un bloque. Se denomina pool de minería a la unión de los mineros. Debido a la naturaleza aleatoria de la Prueba de Trabajo, cualquiera de los participantes del pool de minería tiene chance de encontrar la
solución. Cuando un pool de minería descubre (mina) un bloque, la recompensa se
reparte entre todos los participantes del mismo.
El software o cliente de pool de minería es el componente que intercede entre
los mineros y la red Bitcoin, representada por el nodo Bitcoin. Esta aplicación envía el
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trabajo a realizar a los mineros y valida las soluciones candidatas que éstos proveen.
Merged mining es el proceso en el cual los mineros generan trabajo para dos o más
blockchains simultáneamente aprovechando el poder de cómputo utilizado para realizar el minado para la blockchain primaria y, al mismo tiempo, minar para las blockchains secundarias. El objetivo del pool de minería es poder gestionar el poder
de cómputo de sus mineros para obtener recompensas de más de una blockchain.
En este trabajo, la cadena primaria es Bitcoin mientras que la secundaria es
RSK [Ler15]. La figura 1 muestra un diagrama con la interconexión de los distintos
componentes que participan del minado. En este esquema se muestra la arquitectura de una solución de merged mining en donde el nodo Bitcoin intercambia mensajes con la red Bitcoin proveyendo trabajos y recibiendo soluciones del cliente de pool
de minería, en una configuración estándar, el pool de minería estaría únicamente
conectado al nodo Bitcoin. En una configuración de merged mining, se agrega la
infraestructura necesaria para realizar el minado sobre otra moneda en paralelo, en
nuestro caso RSK. Esto se representa en la figura 1 con un nodo adicional que interconecta al cliente del pool de minería con la red RSK. Como condición requerida
para merged mining, los mineros necesitan modificar el código de su cliente de pool
de minería con los siguientes cambios:
• Interacción con el cliente RSK. Obtener el trabajo a realizar y enviar los
nuevos bloques obtenidos por merged mining.
• Agregado de información de merged mining al flujo de minado Bitcoin. Incluir como output de la transacción coinbase de Bitcoin, aquella donde se indica la
dirección para repartir el premio al minero, los datos del bloque de RSK con el que
se quiere realizar merged mining.
• Modificación del ritmo de generación de trabajo. Para el caso de RSK, el
tiempo entre bloques es de 14 segundos. El tiempo entre bloques para Bitcoin es
de diez minutos. La generación y actualización de trabajo con el ritmo de Bitcoin no
resulta suficiente. Es por esto que el proceso debe ser modificado de forma tal que
actualice en base al trabajo recibido de RSK.
• Inclusión de validación de solución RSK. Al momento de recibir una solución del minero se debe validar que la misma cumpla con la dificultad requerida
por la red de RSK. Esta validación es independiente de la que el pool realiza para
el minado Bitcoin.
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• Generación de bloque solución RSK. Se debe agregar la lógica necesaria
para poder generar la información necesaria a enviar al nodo RSK cuando se encuentra una solución.

Merged mining puede beneficiar a todos los actores que participan del proceso. Bitcoin encuentra una forma segura de escalar a través de cadenas secundarias que realizan merged
mining. Las cadenas secundarias se benefician de las bondades de Bitcoin, en este caso, teniendo más hashing power para
asegurar su funcionamiento. Los mineros pueden aumentar
sus ingresos haciendo el mismo trabajo y gastando los mismos
recursos que si estuvieran minando solo la cadena principal.
El principal desafío del merged mining es permitir que las
dos cadenas puedan ser minadas sin que existan efectos
negativos sobre la cadena principal.

Para poder atacar dicho desafío, es esencial entender el potencial del impacto del merged mining a través del análisis del rendimiento de los componentes involucrados en este proceso: el cliente de pool de minería y el hardware especializado
de minería. Este trabajo se concentrará en el estudio del rendimiento de dichos
componentes para diversos escenarios de la vida real.
Al momento de la escritura de este trabajo, no existen publicaciones sobre la
eficiencia del merged mining.
Judmayer et al. [JZS+17] se concentran en los problemas de seguridad que
el merged mining puede traer a las criptomonedas que lo utilicen. Kalodner
et al. [KCE+15] estudian Namecoin, que es la moneda más antigua en utilizar el
proceso de merged mining. Ali et al. [ANSF16] proponen una nueva Blockchain y
presenta su experiencia desde el punto de vista del funcionamiento un sistema de
gran escala. Ellos presentan algunas características interesantes sobre merged mining realizado en Namecoin.
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Este trabajo presenta un estudio de el desempeño de merged mining al exponer un conjunto de nuevas mediciones. Estas mediciones se utilizan para estudiar la performance en sistemas con y sin merged mining concentrándose en
diferentes escenarios de exigencia que son, inclusive, mayores a los que pueden
presentarse en la realidad.

FIGURA 1: INTERACCIÓN ENTRE LOS ACTORES AL MOMENTO DE MINAR
BITCOIN Y HACER MERGED MINING CON RSK.
El nodo de Bitcoin intercambia mensajes con la red de Bitcoin, provee trabajo y recibe
soluciones del cliente de pool de minería. El nodo de RSK tiene responsabilidades similares
a excepción de que intercambia mensajes con la red de RSK. El hardware de minería
resuelve la Prueba de Trabajo y el cliente de pool de minería coordina el proceso.

Fonte: Autor, 2019.
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METODOLOGÍA
Este capítulo está dedicado a explicar las herramientas y métodos utilizados
en la realización de los experimentos de este trabajo.
MINADO
El proceso de minado consiste en generar hashes hasta encontrar uno que
satisface una condición de minado, que se relaciona directamente con la dificultad
de la red para la que se está minando.
En este trabajo, se optó por minado por CPU, a diferencia del minado por
hardware especializado que se emplea para minar la red mainnet de Bitcoin.
El minado por CPU se ejecuta en una computadora de escritorio multipropósito y la potencia de minado depende directamente de la capacidad de procesamiento de la máquina. En cambio, en el minado por hardware especializado los cálculos se realizan en un chip específicamente diseñado para esa tarea. La diferencia
en el hashing power de ambos equipos es amplia, para el caso de CPU se maneja
en el orden de los MH/s mientras que para el hardware especializado el orden es
de los TH/s.
En el ambiente en el que serán ejecutados los experimentos, la diferencia de
hashing power no afecta a las pruebas. Sin embargo, el ritmo de interrupción bajo
merged mining para el hardware especializado es mayor que para el que fue concebido. Para poder determinar si el mismo es afectado por este aumento en el ritmo de
interrupciones, se desarrolló una aplicación que permite interactuar con minero e
interrumpirlo de acuerdo a un tiempo configurable. Esta aplicación fue utilizada para
estudiar los efectos de la frecuencia de interrupción en el minado por CPU.
El minado por CPU fue realizado con el software CPU Miner que es la implementación de referencia. Este cliente fue modificado con el fin de poder realizar
distintos experimentos. Al código del programa se le agregaron logs para poder
determinar el hashing power de las máquinas donde se ejecutan los experimentos.
Además, se realizaron cambios para utilizar siempre todos los núcleos de la CPU al
momento de minar y para que el proceso de minado se ejecute con máxima prioridad frente a otros procesos que pudieran estar compartiendo la máquina.
Por último, y para escenarios de experimentación en los que el objeto de las
pruebas no dependía del minado, se implementó minado sintético. El mismo es un
script que permite minar cada un tiempo configurable y para ello utiliza los métodos
de minado provistos por el cliente de Bitcoin.
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INSTRUMENTALIZACIÓN DEL CLIENTE BITCOIN
El cliente Bitcoin Core fue elegido por ser el programa más usado por los
nodos de la red. El mismo fue modificado con el fin de poder realizar distintos experimentos. Se realizaron cambios de protocolo a la red regtest del cliente que es
una red privada incorporada en el cliente oficial. Esta red tiene parámetros predeterminados distintos a la mainnet, red de producción en la que funciona Bitcoin en la
realidad, y se usa principalmente para hacer pruebas y experimentos. Como en los
experimentos necesitamos emular a la red productiva, en la sección Acondicionamiento de la red Regtest se mencionan todos los cambios realizados para que la red
regtest de nuestro cliente emule a la red mainnet.
Por último, en la sección Procesamiento de transacciones se detallan los
cambios al procesamiento de transacciones que se realizaron al programa. Además, se indican las motivaciones que llevaron a hacer dichas modificaciones.
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED REGTEST
Al iniciar el nodo, se puede elegir entre tres redes: mainnet, testnest o regtest.
La primera es la red en la que Bitcoin cotiza en el mercado. La segunda es una red
pública global paralela a la mainnet, los bitcoins de esta red no tienen un valor de
conversión a monedas tradicionales y se utiliza para testear. La última es una red
privada local, la cual se usa para testear y debuggear la mayoría de los aspectos
del cliente. En los experimentos realizados se va a utilizar la red regtest que, al ser
privada y local, presenta un ambiente controlado.
Como la red regtest está diseñada para hacer tests, viene configurada con
parámetros distintos a mainnet. Por ejemplo, el halving es diferente. Éste representa la frecuencia con la que la recompensa de minado es dividida por dos.
Además, existían diferencias en el funcionamiento del programa cuando se
ejecuta usando regtest en lugar de mainnet. En regtest, la dificultad es mínima de
manera tal que todos los bloques sean aceptados. Si bien esto no sucede en mainnet, es importante destacar que, a los fines de las pruebas a realizar, esta lógica
no fue modificada. También, en regtest, cada vez que se validaba una transacción,
no solo se realizaban los chequeos relacionados a la nueva operación, sino que
también se verificaban todas las que ya estaban asentadas en la blockchain. Este
chequeo fue deshabilitado ya que no se efectúa cuando el cliente utiliza mainnet y
tiene un costo computacional considerable.
Habiendo realizado los cambios mencionados, se puede utilizar regtest para
realizar experimentos, y obtener resultados que pueden considerarse válidos en la
red productiva.
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PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES
Cada nodo de la red cuenta con un conjunto de transacciones sin confirmar,
éstas son válidas, pero no forman parte de un bloque que esté en la blockchain.
Estas transacciones se almacenan en una estructura llamada mempool. Cuando
un nodo mina un nuevo bloque, incluye un subconjunto de transacciones de su
mempool. Al momento de armar el bloque, agrega una a una las transacciones del
mempool hasta que el bloque se llena o el mempool se vacía. Cabe destacar que en
el mempool pueden convivir dos transacciones incompatibles entre sí. Si éste fuera
el caso, solo una de ellas va a ser incluida en el próximo bloque, incluso si hubiera
espacio suficiente para ambas.
Para los experimentos surge la necesidad de trabajar con bloques llenos ya
que así se presentan en la red mainnet Bitcoin. Además, esta situación representa
el caso de funcionamiento de un nodo Bitcoin en el cual su rendimiento se ve exigido
al máximo. Para poder lograr el caso anterior, lo ideal es contar con un mempool que
contenga una cantidad de transacciones tal que se puedan llenar todos los bloques
a utilizar en el experimento.
El objetivo es, entonces, llenar el mempool con aproximadamente 200000 transacciones, necesarias para completar los 144 bloques que, en promedio, se generan en un día en la red de Bitcoin. Este es, además, el período máximo de duración
de los experimentos.
Además, se decidió usar un cliente que no reciba transacciones mientras mine
y, para esto, se generaron las transacciones antes de comenzar el experimento.
Esto se llevo a cabo con el objetivo de poder estudiar el rendimiento de minado sin
que influyan otras funciones del cliente como pueden ser procesar nuevas transacciones o bloques.
El nodo de Bitcoin posee una limitación sobre la cantidad de transacciones
que puede tener sin confirmar en el mempool, es decir, transacciones que dependen
de otras que también se encuentran en el mempool. Esta validación fue removida
para poder generar la cantidad de transacciones necesaria para las pruebas.
Al estar usando el cliente Bitcoin con configuración de red regtest, el valor
de halving (indica cada cuantos bloques se reduce la generación de moneda por
minado) debió ser modificado para tener disponibles más outputs y poder generar
transacciones de manera uniforme.
Por último, se desarrolló un script para generar las transacciones utilizando la
interfaz RPC del cliente Bitcoin y seleccionando de manera uniforme los outputs a
utilizar como inputs de las nuevas transacciones.
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INSTRUMENTALIZACIÓN DEL CLIENTE RSK
Al igual que el cliente de Bitcoin, RSK presenta tres redes disponibles: mainnet, testnest o regtest para elegir al momento de iniciarlo.
La red de mainnet es la red productiva pública que permite ejecutar contratos inteligentes pagando un costo en criptomoneda. La red testnet es análoga a la
productiva pero su costo es gratuito. La red regtest es de carácter local, privada y
se utiliza para pruebas. Se caracteriza porque la dificultad de minado es suficientemente baja tal que permite ser minada con CPU. Si bien esta red realiza ajuste de
dificultad, esto no afecta los experimentos ya que el foco se encuentra en el minado
de la red de Bitcoin. A la vez, conservar el ajuste de dificultad tal como funciona en
mainnet permite emular mejor a la misma.
Con respecto al procesamiento de transacciones, se busca que la red de RSK
tenga un tráfico similar al que tiene una red de contratos inteligentes en la vida real.
Para esto se caracterizaron los tipos de transacciones que pueden presentarse y
los mismos son: transferencia de moneda nativa, creación de contrato inteligente e
interacción con un contrato inteligente.
Luego, se estudió la distribución del tráfico en una red de contratos inteligentes análoga a RSK pero con alto nivel de tráfico como es Ethereum. Se desarrolló un
script para generar ese tráfico en los experimentos en los que sea necesario. Esta
es una forma de asegurar que los bloques tengan siempre la cantidad suficiente de
transacciones disponibles para ser incluidas. Así se puede evitar un caso en el que
un bloque se mine sin estar lleno por completo o incluso vacío.
En cuanto al minado, el cliente de RSK cuenta con la capacidad de minar bloques de manera interna solo para la red regtest. Para que esto funcione solo se necesita activar la funcionalidad y configurar el valor de tiempo entre bloques deseado.
Por último, el nodo RSK tiene un límite de tiempo en el que una transacción puede ser candidata a ser incluída en un bloque. Mientras la transacción esta
pendiente de inclusión la misma se encuentra en el Transaction Pool, una estructura
que cumple en RSK la misma función que cumple el mempool en Bitcoin. El límite
de tiempo de permanencia de una transacción en el Transaction Pool fue removido
para permitir generar de antemano las transacciones.
Habiendo realizado los cambios y las consideraciones mencionados, se
puede utilizar regtest para realizar experimentos, y obtener resultados válidos
para la red productiva.
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SOFTWARE DE POOL DE MINERÍA
La pieza de software más importante para el merged mining es el cliente del
pool de minería, que funciona como nexo entre los clientes de Bitcoin y RSK. Existen
múltiples soluciones de software de pool de minería, cada una con diferentes decisiones de diseño, tanto a nivel software como de negocio. Por ejemplo, un software tiene
una arquitectura de microservicios que permite escalar fácilmente la cantidad de mineros que tiene conectados sin perder rendimiento, mientras que otro es un programa
monolítico que la única opción que ofrece para escalar es utilizar múltiples instancias
del mismo. Otra diferencia puede radicar en el algoritmo que utilizan para distribuir el
premio al encontrar un bloque.
Se estudió el uso de los distintos clientes de pool de minería en la red productiva de Bitcoin. Para esto se asoció a los pools de minería con mayor hashing power al
software que emplean para luego poder elegir el más utilizado. Gracias a este estudio
se decidió usar el pool llamado btcpool que, tanto al momento de los experimentos
como de la escritura de este documento, es el que más hashing power posee y el
utilizado por la compañía BTC.com.
INSTRUMENTALIZACIÓN DEL SOFTWARE
En btcpool, se realizaron las modificaciones necesarias para que el software
pueda minar BTC como cadena primaria y RSK como cadena secundaria utilizando
el mecanismo de merged mining. A esta versión la llamaremos btcpool merged mining
mientras que a la versión que solo mina Bitcoin la llamaremos btcpool.
Con el fin de poder analizar el rendimiento, se agregaron logs en memoria RAM
para medir determinados eventos con la precisión necesaria y sin que esto afecte
el normal funcionamiento del cliente de pool de minería. En conjunción con los logs
anteriores también se van a utilizar logs ya presentes en el cliente de pool original.
Por último y para poder controlar la frecuencia de minado, se reemplazó la
función de ajuste de dificultad utilizada para Bitcoin, RSK y los mineros por valores
fijos configurables.
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MODELO DE RED
Existen diferentes tipos de red que serán empleados en los distintos experimentos. A continuación se detallan los mismos:
Red Benchmark
Integrada por el hardware especializado de minería Antminer S9, con una capacidad de minado de 13,5 TH/s. El mismo fue elegido por ser el minero SHA256 más
utilizado en ambientes productivos de minado en la actualidad. Interactúa con el S9
un script que se ejecuta en una máquina multipropósito. Este script, al igual que el
cliente de pool de minería, implementa el protocolo de comunicación stratum. Facilita
la interrupción al hardware de minería con nuevo trabajo enperíodos de tiempo
configurables y permite modificar el valor del parámetro Clean Jobs del mensaje mining.notify perteneciente al protocolo stratum.
Red Estadística
Formada por tres máquinas con sistema operativo Ubuntu Server 14.04 LTS
y conectadas vía Ethernet en una misma red local.
En una de las computadoras se ejecutará el CPU miner, en otra los clientes
Bitcoin y RSK y en una tercera el cliente de pool de minería. Notar que para los
casos donde no se esté utilizando merged mining no se ejecuta el cliente RSK y se
utiliza btcpool. En cambio, cuando se hace merged mining, se emplea btcpool merged
mining y se ejecuta el cliente de RSK.
En cuanto a la interacción del software en esta red, todos los componentes
se relacionan con el cliente de pool de minería y no entre ellos directamente. Esto
indica que el CPU miner se conecta al pool así como también los clientes Bitcoin y
RSK tal como puede ser observado en la figura 2.
La distribución del cliente de pool y el resto de los clientes representa una de
las instalaciones más utilizadas en ambientes de minado productivos. La única diferencia con un ambiente de producción es el uso del CPU miner en lugar del hardware
de minado específico.
Red Performance
Esta red es análoga a la red estadística solo que agrega un script para
generar minado de Bitcoin cada un intervalo de tiempo fijo. El mismo interactúa
con un único componente de software, el cliente Bitcoin. También se ejecuta en la
misma máquina.
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FIGURA 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA LOS EXPERIMENTOS EN
CADA UNA DE LAS REDES EXPERIMENTALES UTILIZADAS EN ESTE TRABAJO.

MEDIDAS UTILIZADAS
SOFTWARE DE POOL DE MINERÍA

El cliente de pool de minería que hace merged mining realiza más tareas que
su versión original que no incluye esta característica. Las métricas que se presentan
a continuación buscan cubrir aspectos que se vean afectados por las nuevas tareas
de merged mining y proveen una forma de cuantificar el posible impacto en el rendimiento que éstas puedan llegar a generar.
Generación de trabajo Tiempo que le lleva al cliente de pool de minería en
generar un trabajo nuevo para enviarlo al hardware de minería.
La medición comienza cuando el pool obtiene la respuesta del cliente Bitcoin
al llamado GetBlockTemplate, y termina cuando el cliente de pool de minería envía
el mensaje del protocolo stratum mining.notify al último de los mineros que tiene
conectado. En este tiempo se incluye el procesamiento del mensaje retornado por
el método GetBlockTemplate, la generación de un nuevo trabajo y la creación de un
nuevo mensaje del protocolo stratum. Es importante destacar que en esta medición
no se incluye actividad de red.
Esta medición es importante dado que hacer merged mining implica agregar
datos adicionales a la coinbase transaction de Bitcoin. Es por esto que, cada vez
que se recibe un nuevo trabajo, el cliente de pool de minería realiza más operaciones y esto podría representar una amenaza al rendimiento de minado.
Generación de bloque solución Tiempo que le lleva al cliente de pool de
minería notificar al cliente Bitcoin de un nuevo bloque.
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La medición comienza cuando el pool recibe el mensaje de mining.submit
desde uno de sus clientes y finaliza al invocar al método SubmitBlock del cliente de
Bitcoin. Validación de la solución provista y construcción del nuevo bloque Bitcoin
son las principales tareas realizadas por el cliente de pool de minería mientras el
tiempo es medido. No es necesario considerar el caso en que dos soluciones candidatas sean obtenidas de más de un cliente. Este escenario es altamente improbable
en la actualidad debido la dificultad de la red de Bitcoin.
Esta medición es de vital importancia ya que la dificultad de la red de RSK
es menor que la de la red de Bitcoin. Esta situación implica que cada vez que se
encuentra una solución para Bitcoin, esta solución puede ser utilizada par RSK.
Como consecuencia de lo anterior, el pool necesita duplicar el trabajo realizado y
esto puede ser una amenaza para el rendimiento de minado.
HARDWARE DE MINERÍA

El hardware de minería Bitcoin no esta diseñado para hacer merged mining.
No existen diferencias en la cantidad de trabajo que se debe realizar para minar
Bitcoin y la que se debe hacer para minar una cadena secundaria. La principal
diferencia recae sobre el ritmo de trabajo esperado. Mientras Bitcoin mina un bloque
cada diez minutos RSK lo hace cada 14 segundos. La mayoría de los pools de
minería refrescan el trabajo cada 30 segundos. Este es el peor caso para enviar
actualizaciones de trabajo a los mineros. RSK requiere que la actualización de trabajo a los mineros se realice cada 14 segundos lo cual lleva el peor caso al doble de
exigencia. Lo anteriormente descripto genera la necesidad de estudiar el impacto
de este mayor ritmo de interrupciones al hardware de minería. La medida introducida
para cuantificar la cantidad de trabajo generado por el hardware de minería es la de
contar la cantidad de soluciones candidatas que produce.

EXPERIMENTOS
Merged mining implica cambios que pueden afectar al rendimiento de los
distintos componentes involucrados en el proceso de minado. Por lo anterior, los
experimentos cubren diferentes aspectos y se basan en la comparación de un escenario donde solo se mina Bitcoin y otro donde se realiza merged mining utilizando
RSK como cadena secundaria.
En la sección Rendimiento del hardware espececializado de minería se presenta un experimento que busca analizar el rendimiento del hardware de minería
para cada escenario.
Luego, en la sección Rendimiento del software de pool de minería, se com-
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para el impacto en el cliente de pool que tienen los cambios que permiten realizar
merged mining.
Por último, se presenta en la sección Rendimiento del sistema completo un estudio sobre las muestras de bloques Bitcoin que son generadas como consecuencia
del minado para cada escenario.
RENDIMIENTO DEL HARDWARE ESPECECIALIZADO DE MINERÍA
Existen tres escenarios de la vida real que determinan las distintas frecuencias con las que puede ser interrumpido el hardware de minería para recibir un
nuevo trabajo. Los escenarios son los siguientes: i) minado Bitcoin, ii) minado Bitcoin con merged mining y iii) minado Bitcoin con merged mining y parámetro Clean
Jobs con valor true.
El valor true en el parámetro Clean Jobs indica al hardware de minería
que debe comenzar de inmediato a trabajar en el nuevo trabajo. El valor false,
en cambio, delega la decisión de comenzar a trabajar en el nuevo trabajo al hardware de minería.
Previo a entrar en detalle en los valores de interrupción utilizados para cada
escenario, es importante mencionar los eventos que generan estas interrupciones
con un nuevo trabajo. Uno de ellos es cada vez que se encuentra un nuevo bloque, es decir, cada diez minutos en promedio. Otro es la actualización periódica de
trabajo que recibe el hardware de minería por parte del pool de minería. La misma
ocurre cada 30 segundos. Por último, en el caso de merged mining, se encuentra la
actualización con nuevo trabajo cada vez que se genera un nuevo bloque de RSK,
es decir, cada 14 segundos en promedio. Es importante destacar que cada uno de
estos eventos sigue una distribución de Poisson.
Gracias a lo desarrollado anteriormente, es posible caracterizar la frecuencia
con que se deben generar las interrupciones en cada uno de los escenarios: i) al
encontrar un nuevo bloque Bitcoin y con la actualización periódica del trabajo, ii)
mismos casos que para i) y además cada vez que se encuentra un nuevo bloque de
RSK y iii) mismo caso que para ii) dado que el valor de Clean Jobs no tiene incidencia alguna en la frecuencia de las interrupciones.
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Sumando las distribuciones Poisson para cada caso se obtiene que:
1

i)

ii)

ii)

30
1
14

1
14

+

+

1
30

1
30

+

+

+

1

-1

= 28,6 segundos

600
1

-1

= 9,4 segundos

600

1
600

-1

= 9,4 segundos

Todos los escenarios de experimento se ejecutan en la red benchmark, de
manera independiente, y los resultados para cada uno se miden por medio de cantidad de soluciones candidatas, presentada en la sección anterior de este trabajo.
RENDIMIENTO DEL HARDWARE ESPECECIALIZADO DE MINERÍA
Para realizar los experimentos que analizan el rendimiento del cliente de pool
de minería se plantean diferentes escenarios. Todos utilizan la red performance con
distintas configuraciones y comparan una versión donde se realiza minado de Bitcoin con otra donde se hace minado Bitcoin y merged mining con RSK como cadena
secundaria.
ESCENARIO DE GENERACIÓN DE TRABAJO

El objetivo de esta prueba es poder medir la generación de trabajo.
Las configuraciones de la red para el caso de minado Bitcoin se detallan a
continuación.
El script de minado sintético, presentado en la sección Metodología, se configura de forma tal de poder generar nuevos bloques Bitcoin cada 30 segundos. En
la realidad, el minado Bitcoin ocurre cada diez minutos en promedio. Sin embargo,
y los fines de esta prueba se redujo ese valor a un intervalo de 30 segundos entre
bloque para acortar la duración del experimento. Esta decisión aumenta el intervalo
de interrupción y genera un caso de exigencia mayor a la que existe en la realidad.
La duración de la prueba es de 144 bloques Bitcoin minados. Esto representa
un día de minado en la vida real y genera una cantidad suficiente de información
para poder realizar la comparación deseada.
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El cliente de Bitcoin cuenta con la cantidad suficiente de transacciones pendientes en su mempool tal que los 144 bloques necesarios en esta prueba puedan
ser minados completos.
El CPU miner está conectado como cliente al software de pool de minería y
el pool configurado con un valor de dificultad alto tal que el CPU miner no pueda
encontrar soluciones. Esto se debe a que, para este caso, es más predecible
utilizar el minado sintético gracias a su precisión para generar bloques cada un
tiempo configurable.
Para el caso de merged mining se utilizan las mismas configuraciones que
para el caso de minado Bitcoin añadiendo, además, al cliente de RSK para que genere bloques cada 14 segundos.
Ambos escenarios se ejecutan de manera independiente y los resultados del
experimento son los tiempos de generación de trabajo para cada uno de los 144
bloques y para cada uno de los escenarios.
ESCENARIO DE GENERACIÓN DE BLOQUE SOLUCIÓN

El objetivo de esta prueba es poder realizar la medición descripta por la medida generación de bloque solución.
En este experimento no se utiliza el script de minado sintético ya que el foco
del mismo es generar soluciones válidas a los trabajos provistos por el cliente Bitcoin.
Para el escenario de minado Bitcoin se determina el hashing power del CPU
miner en la máquina en la que está siendo ejecutado y con ese valor se calcula la
dificultad a configurar en el cliente de pool de minería. La misma debe tener un valor
tal que sea posible minar un bloque Bitcoin cada diez minutos en promedio.
La duración de la prueba es de 144 bloques Bitcoin minados. Esto representa
un día de minado en la vida real y genera una cantidad suficiente de información para
poder realizar la comparación deseada.
El cliente de Bitcoin cuenta con la cantidad suficiente de transacciones pendientes en su mempool tal que los 144 bloques necesarios en esta prueba puedan
ser minados completos.
En el caso de merged mining, para determinar la dificultad de RSK a configurar
en el cliente de pool de minería se realiza un cálculo análogo al que se realizó con
Bitcoin. La única diferencia es que, en este caso, se tiene que obtener un valor tal que
se mine, en promedio, un bloque cada 14 segundos.
Ambos escenarios se ejecutan de manera independiente y los resultados del
experimento son los tiempos de generación de un bloque Bitcoin solución para cada
uno de los 144 bloques y para cada uno de los escenarios.

104

RENDIMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO
En este experimento se utiliza la red estadística presentada anteriormente en
este trabajo.
El objetivo del mismo es poder obtener dos muestras de bloques de minado
Bitcoin. Una de ellas proveniente de minar solo Bitcoin y la otra de minar Bitcoin
haciendo merged mining con RSK como cadena secundaria. La relevancia de
esta prueba está dada porque en el caso en que las muestras no son distinguibles
estadísticamente se podría afirmar que no existe diferencia de rendimiento entre
minar solo Bitcoin y minar Bitcoin con merged mining en RSK. Las muestras estarán compuestas por los bloques Bitcoin minados y el tiempo en que cada uno de
ellos fue minado.
A continuación se dan detalles de cómo debe estar configurada la red y otras
características para poder realizar esta prueba.
La red esta formada por un CPU miner cuyo hashing power debe ser determinado para la máquina en el que vaya a ser ejecutado durante la prueba. Con esta
información se configura en el software de pool de mineía un valor de dificultad para
el minado Bitcoin y otro para el minado de RSK. Ambos valores son tales que se minen bloques cada 10 minutos y 14 segundos respectivamente. El valor de dificultad
de pool en el cliente de pool también se configura de manera tal que sea menor a
los otros dos valores de dificultad mencionados previamente.
La duración de la prueba es de 144 bloques Bitcoin minados. Esto representa
un día de minado en la vida real y genera una cantidad suficiente de información
para poder realizar la comparación deseada.
El cliente de Bitcoin cuenta con la cantidad suficiente de transacciones pendientes en su mempool tal que los 144 bloques necesarios en esta prueba puedan
ser minados completos.
El cliente de RSK cuenta con la cantidad suficiente de transacciones pendientes en su transaction pool tal que todos bloques de RSK necesarios en esta
prueba puedan ser minados completos de transacciones.
Los escenarios de minado Bitcoin y minado Bitcoin con merged mining utilizando RSK como cadena secundaria deben ser ejecutados de manera independiente.
Para poder analizar la prueba se desarrolló un script que filtra los logs generados por el cliente de pool de minería de manera de obtener únicamente los
bloques y su tiempo de minado. A partir de esta información, se procede a realizar
los análisis estadísticos necesarios.
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RESULTADOS
A continuación se analizan, para cada experimento realizado, los valores obtenidos para las medidas presentadas en la sección Medidas utilizadas.
Existen experimentos para los que no se presentarán resultados dado que
este trabajo está en curso y es parte de mi proyecto de tesis de licenciatura.
RENDIMIENTO DEL HARDWARE ESPECIALIZADO DE MINERÍA

ESCENARIO

I

II

III

TIEMPO DE INTERRUPCIÓN (S)

29,4

9,4

9,4

CLEAN JOBS

FALSE

FALSE

TRUE

CANTIDAD DE SOLUCIONES
CANDIDATAS

123128

123653

123026

Tal como se puede ver en la tabla anterior y, para una duración de prueba de
17 horas, se obtiene un 0,5 % de ganancia de rendimiento en el escenario ii versus
el i. Además, se observa que una ganancia de rendimiento del 0,08 % en el escenario iii versus el i.
Las diferencias expuestas anteriormente son menores. Esto permite concluir
que al interrumpir al hardware especializado de minería en los distintos escenarios
se obtiene la misma cantidad de soluciones candidatas.
RENDIMIENTO DEL SOFTWARE DE POOL DE MINERÍA
Para el escenario de generación de trabajo el resultado de las mediciones puede verse en la siguiente tabla.
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ESCENARIO

MINADO BITCOIN

MINADO BITCOIN CON RSK MERGED
MINING

TIEMPO PROMEDIO (NS)

0,125

0,094

CONCLUSIONES
La técnica de Merged mining se plantea como beneficiosa para todos los actores del ecosistema de minado Bitcoin. Juega un rol fundamental en el crecimiento
de cadenas secundarias de Bitcoin, permitiendo así su escalabilidad. Estas cadenas, a su vez, facilitan la expansión de los distintos casos de uso de la tecnología
blockchain. En particular, la adopción de esta técnica plantea escenarios interesantes para una adopción gradual en distintos campos en los que la industria 4.0 ha
llegado para revolucionar la forma de producción.
A pesar de la potenciales ventajas que presenta, la disminución en el rendimiento para el minado de la cadena principal es la principal amenaza para la
adopción de merged mining.
En este trabajo, se introdujo un conjunto de mediciones y escenarios de prueba que pueden ser utilizados para detectar problemas de rendimiento en implementaciones de merged mining presentes en un cliente de pool de minería. Se
presenta una forma de medir el impacto ante un alto nivel de interrupciones por un
nuevo trabajo, que puede presentar uno de los hardware especializado de minería
más utilizado. Por último, se expone una metodología de estudio del rendimiento de
merged mining y su posible aplicación en casos de la vida real.
Los resultados obtenidos demuestran que no se encontró una pérdida de rendimiento significativa al hacer merged mining en los escenarios estudiados.
Las técnicas y experimentos planteados afianzan la idea de que este camino
de prueba sistemático puede permitir mejorar la adopción de merged mining por
parte de un gran comunidad de Bitcoin.
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RESUMO
A umidade do solo ou teor em água é expressa como a razão entre a massa
da água contida em uma amostra de solo pela massa de solo seco, sendo expressa em quilogramas de água por quilogramas de solo, ou multiplicando-se por 100,
tem-se em percentagem. Assim como a umidade do solo de um local, outras grandezas podem estar relacionadas com vários fatores, entre os quais é possível citar
a temperatura. Assim, prosperar num estudo para obter dados periódicos do solo na
observação dos valores de umidade e temperatura pode contribuir satisfatoriamente com a tomada de decisão do produtor ao planejar o início do ciclo de uma nova
cultura. O estudo proposto pretende desenvolver um dispositivo com a sensibilidade
de materiais ou sistemas a mecanismos/eventos ambientais do solo semiárido potiguar, e as amostras para a análise seriam os dados obtidos das variações desses
mecanismos com o tempo/temperatura. Na nossa pesquisa haverá o estudo teórico
de técnicas para o funcionamento e transmissão de dados a serem capturados
pelo bastão ambiental. A partir dos resultados deste estudo espera-se o desenvolvimento de ferramentas práticas de valores mais acessíveis que os encontrados no
mercado. A metodologia desta proposta é passível de apresentar resultados e técnicas merecedoras de patente. Os resultados deste estudo proporcionarão benefícios
para a sociedade, pois a partir desta pesquisa poderemos colaborar/contribuir com
a informação dos dados colhidos pelo bastão, auxiliando-a e conscientizando-a sobre a urgência de melhoria nos hábitos e técnicas de plantio na região polo de Pau
dos Ferros (RN).
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INTRODUÇÃO
Assim como a umidade do solo, outras grandezas podem estar influenciando
as atividades econômicas e sociais do semiárido potiguar, entre as quais é possível
citar o comportamento das variações (e variáveis) de temperatura do solo dessa
região, causando prejuízos aos moradores locais, como por exemplo, o crescimento
desordenado e tardio do plantio, causados pela fragilidade dos grãos às variações
de parâmetros do solo e, posteriormente, exposição ao clima local.
Devido à escassez de registro literário e a falta de dados ambientais para a
região de Pau dos Ferros, surgiu-se a ideia de desenvolver um monitoramento, que
a princípio, será iniciado com a construção de um bastão, equipado com sensores
de temperatura e umidade do solo, para coletar dados os quais seriam analisados,
nos ajudando a construir um mapa de gradientes mensal e anual dos parâmetros
físicos presentes nessa região.
Na agricultura, os sensores vêm sendo utilizados para monitoramento de variáveis de natureza física. Os mesmos ganham notoriedade quando suas informações são triviais para o desenvolvimento das atividades do produtor rural. Variáveis
como umidade do solo, temperatura e acidez são de grande importância no início
e durante a lavoura, pois as mesmas desempenham papéis importantes pelo bom
desenvolvimento da plantação e posteriormente da colheita. O agricultor tendo conhecimento acerca desses parâmetros mensurados, com certeza, vai aplicar em
suas atividades rurais.
Saber a quantidade de água ou umidade do solo é fundamental para o processo e desenvolvimento agrícola. As técnicas de umidade do solo são classificadas
como direta e indireta. A técnica direta é o processo em que são aplicados métodos
de separação ou remoção de água da matriz do solo por meio da medida direta da
água removida. E a técnica indireta é responsável por determinar alguma variável
física ou química relacionada à umidade do solo (TOPP, 2002).
A temperatura também é um parâmetro importante para a germinação das sementes e desenvolvimento de plantas. Raney e Mihara (1967) observaram que temperaturas inferiores a 20ºC retardam a germinação e as superiores a 43ºC podem
ser letais a plantas jovens. Por este motivo, a importância de utilizar em sistemas de
controles os sensores de temperatura.
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Nas seguintes seções, vamos explorar as perspectivas que moldaram o
comportamento de relação do homem com a natureza e a contribuição rumo ao
progresso de desenvolvimento de novas formas de produção de energia sustentável. Ainda, serão abordadas algumas das principais fontes alternativas de energia, em especial, a conversão fotovoltaica, bem como as fases do monitoramento
ambiental do solo, e por fim, os parâmetros importantes para a solidificação da
construção do dispositivo.

UM NOVO OLHAR PARA A PRODUÇÃO ENERGÉTICA MUNDIAL
A busca pela necessidade de preservação da natureza constrói hoje um pensamento intimamente relacionado com as perspectivas para a situação do presente
e futuro. Após a crise do petróleo fundamentada em 1970, as emissões de gases
poluentes oriundas de fontes produtoras de energia através de formações fósseis,
do desmatamento exacerbado comprometendo a fauna e flora local, do efeito estufa proporcionado por grandes concentrações de gases tóxicos, sobretudo o CO2
na atmosfera, e da formação de chuva ácida nos grandes centros urbanos, despertaram no homem motivações para entender que os resultados serão nefastos
com a maneira de tratar à natureza sobre seus determinados interesses. O olhar
para patamares de conservação e eficiência foi estabelecendo a raiz para a indagação de como promover equilíbrio ambiental através da necessidade submetida
pela humanidade.
Cresceu-se então a premência para obter novas fontes de energia que fossem capazes de suprir as necessidades da humanidade. Esse interesse surgiu também perante grandes conferências ambientais intimadas com líderes de governos,
cientistas, empresários e pessoas do mundo todo, para debater e solucionar problemas que comprometem com fatores de veemência degradadora sobre a natureza.
Nos últimos tempos o Brasil foi palco do evento Rio+20, que é a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Essa conferência tenta além
de analisar o que já foi feito desde a Rio-92, buscar novas soluções e alternativas
para os impactos causados pelo ser humano ao meio ambiente.

ENERGIAS DO FUTURO
Através de interesses por soluções capazes, sobretudo, de acelerar avanços
tecnológicos que aumentem a eficiência na geração e no uso da energia, nascem
uma geração de fontes alternativas de energia com potencial de dar novos rumos à
história da civilização: as energias renováveis.
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Fontes renováveis de energia são aquelas provenientes de recursos naturais
e que são respondidas imediatamente pela natureza, como: potenciais hidráulicos
(quedas d’água), eólico (ventos), energia das marés, radiação solar, geotérmica
(calor do interior da Terra) e a biomassa.
Com essa perspectiva, a energia solar fotovoltaica foi a base para a construção desta pesquisa, pelo fato do trabalho abranger a região do semiárido nordestino,
especificamente o alto oeste potiguar, e o grande potencial energético, sobretudo
nessa região, para essa fonte de energia. Sendo assim, foi possível fazer estudos e,
posteriormente, aplicação do uso da energia solar como fonte de alimentação para
o funcionamento do sistema de controle, fazendo uso de sensores de temperatura e
umidade do solo. Ainda, salutar o monitoramento ambiental contribuindo para as futuras perspectivas de análises de dados coletados através do dispositivo. A seguir,
a descrição e a quantização da conversão fotovoltaica em eletricidade.

CONVERSÃO FOTOVOLTAICA
O efeito fotovoltaico é um fenômeno entendido como a conversão da energia
luminosa em eletricidade. Os raios solares que chegam à superfície da Terra podem
ser aproveitados para converter a energia proveniente que um fóton carrega em
eletricidade. Contribuindo para o desenvolvimento energético, essa alternativa é
conhecida de forma inesgotável e renovável para o desenvolvimento de geração de
energia elétrica. Essa contribuição é o resultado de muitos estudos, possibilitando
a inovação e criando tecnologias capazes de aproveitar a energia solar para uma
nova possibilidade de suprir a necessidade por fontes alternativas de energia. No
que diz respeito as mais diversas formas de produzir energia, mais especificamente
as provenientes de fósseis e carvão mineral, que antes eram vistas como o progresso energético mundial, hoje isso não é mais possível, levando a busca pela geração
de eletricidade de forma sustentável e eficiente.
Zilles et al (2012, p. 13) define que “a transformação da energia contida na radiação luminosa em energia elétrica é um fenômeno conhecido como efeito fotovoltaico”. Esse fenômeno foi observado pela primeira vez pelo físico francês Edmond
Becquerel, no ano em 1839. O que acontece é que esse efeito ocorre em materiais
encontrados na natureza, conhecidos como semicondutores. Os semicondutores
são capazes de absorver a energia dos fótons presentes na radiação luminosa e
transformá-la em eletricidade. Absorvendo essa energia esses materiais quebram
as ligações químicas dos elementos presentes em suas estruturas, como por exemplo, o contato do fósforo com o boro, liberando cargas elétricas que são utilizadas
para o processo de produção.
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O que temos nos semicondutores são elementos que são capazes de absorver
essa energia e transferir parte dela para os elétrons, proporcionando pares de elétrons
e lacuna1.
A Mecânica Quântica foi a principal precursora da descrição do fenômeno fotovoltaico; sem a teoria quântica a Física não seria capaz de descrever esse acontecimento.
Os raios solares que chegam à superfície terrestre têm uma aceleração que produz a
radiação eletromagnética. Essa produção de radiação depende das características do
movimento das partículas (os fótons que carregam certa quantidade de energia Ef ), como
a magnitude de sua velocidade em relação à sua aceleração (ZILLES et al, 2012):
“A descrição do fenômeno fotovoltaico só foi possível a partir do desenvolvimento da teoria da Mecânica Quântica. Assim, em 1905, Einstein
propôs a teoria quântica de Planck, onde partículas e campos eletromagnéticos oscilantes à frequência v, podem mudar de energia somente por
múltiplos inteiros da energia quântica hv.”

Albert Einstein sugeriu que no processo de ir de um estado de energia nhv
para outro (n - 1)hv a fonte emite uma quantidade de energia eletromagnética igual a
E = hv
e como a frequência v da radiação é igual a
é possível quantificarmos essa energia em termos do comprimento de onda do fóton através da forma
					
em que h é a constante de Planck (h = 6,63x10-34 J.s) e c a velocidade da luz no vácuo
(c = 2,998x108 m/s). Por fim, substituindo os valores na expressão de conversão
		
		

a energia em um fóton depende das características espectrais de sua fonte e varia
inversamente com o comprimento de onda da emissão eletromagnética2. O processo do efeito fotovoltaico no elemento semicondutor é descrito na (Figura 1).
1 A terminologia “lacuna” se refere a ausência de elétrons, o que é interpretado como uma região carregada positivamente.
2 Dentro deste contexto, eletron-volts (cujo símbolo é eV ) representa uma unidade de energia, equivalente a 1,602

176 6208(98)x10-19 J (CODATA, 2018).
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FIGURA 1 - DIAGRAMA DE ENERGIA DE UM SEMICONDUTOR E FUNDAMENTOS BÁSICOS DA
CONVERSÃO SOLAR FOTOVOLTAICA: (a) ilustração do espectro da radiação solar e da energia
contida em cada fóton em função do comprimento de onda; (b) disposição dos elétrons nos
sólidos – bandas de energia; (c) absorção de energia do fóton e liberação do elétron da banda de
valência; (d) geração do par elétron-lacuna para o silício monocristalino – efeito fotovoltaico.

Fonte: ZILLES et al (2012).

MONITORAMENTO AMBIENTAL DO SOLO
O monitoramento ambiental do solo consiste em avaliar a qualidade do solo
através das condições físicas e químicas e adotar medidas preventivas visando sua
boa utilização e aplicação (CETESB, 2005).
Para Matschullat (2000), o monitoramento ambiental do solo é uma ferramenta importante de referências de qualidade (VRQ) de solos de áreas naturais. Esse
monitoramento consiste em fases: i) identificação da necessidade, ii) avaliação básica e iii) avaliação expandida.
A Resolução Nº 420 de 28 de dezembro de 2009, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), Capítulo 1 Disposições Gerais, art. 3º, refere-se que
“a proteção do solo deve ser realizada de maneira preventiva, a fim de garantir a
manutenção da sua funcionalidade ou, de maneira corretiva, visando restaurar sua
qualidade ou recuperá-la de forma compatível com os usos previstos”.
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Em seu parágrafo único, a resolução apresenta ainda as principais funções
do solo:
I - servir como meio básico para a sustentação da vida e de habitat para pessoas, animais, plantas e outros organismos vivos;
II - manter o ciclo da água e dos nutrientes;
III - servir como meio para a produção de alimentos e outros bens primários
de consumo;
IV - agir como filtro natural, tampão e meio de adsorção, degradação e transformação de substâncias químicas e organismos;
V - proteger as águas superficiais e subterrâneas;
VI - servir como fonte de informação quanto ao patrimônio natural, histórico
e cultural;
VII - constituir fonte de recursos minerais; e
VIII - servir como meio básico para a ocupação territorial, práticas recreacionais e propiciar outros usos públicos e econômicos.
Para isso, a importância do monitoramento do solo para avaliar sua qualidade e contribuir através de iniciativas e soluções para que o desenvolvimento das
principais funções possa ser submetido às atribuições legais nesse recurso natural.

JUSTIFICATIVA
O clima semiárido brasileiro ocorre numa grande área do sertão nordestino, mais precisamente, a região centro-norte da Bahia; interior (região oeste) dos
estados do Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte; região
centro-sul do Ceará; sul e sudeste do Piauí. Esta região semiárida é caracterizada por clima seco e quente, com pouca variação de temperatura durante o ano,
apresentando uma média anual entre 25°C e 28°C e, poucas chuvas, com índice
pluviométrico anual em torno de 700 milímetros, sendo concentradas nos meses de
janeiro a maio. Diante dessa realidade, torna-se necessário desenvolver pesquisas
que busquem elaborar instrumentos que auxiliem as atividades produtivas locais
através do monitoramento das condições ambientais, com o advento de potencializar as aptidões da região e aperfeiçoar os custos de produção. Nessa perspectiva,
a criação e desenvolvimento de ferramentas e técnicas para a medida de parâmetros climáticos ambientais é a ideia do trabalho que funcionará como uma base de
monitoramento capaz de obter dados como a umidade e variação de temperatura
do solo da região polo de Pau dos Ferros-RN. É importante enaltecer que ações
dessa natureza já vêm sendo desenvolvidas em outras regiões por outros grupos
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de pesquisa. No entanto, a região do Alto Oeste Potiguar ainda carece dessas pesquisas, justificando dessa forma a necessidade deste estudo.
A presente pesquisa ganha notoriedade na medida em que os resultados
esperados são potenciais produtos para serem aplicados na sociedade, através de
auxílios de políticas públicas urbanas, como por exemplo, para subsídios de paisagem local, fornecimento de dados para atividades agrícolas, com a informação dos
dados pluviométricos e as necessidades hídricas das plantas e levantamento de dados para saúde coletiva, como aumento ou diminuição do nível de sensação térmica,
transpiração e outros que influenciam em doenças respiratórias.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Um dos objetivos principais deste trabalho é a construção de um dispositivo, o
qual denominaremos Bastão Solar, capaz de coletar dados periódicos do solo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Construir ferramentas de medição de parâmetros ambientais;
• Conhecer dados para auxílios de políticas públicas urbanas, como por
exemplo, para subsídios de paisagem local;
• Elaborar subsídios técnicos para atividades agrícolas através da informação
dos dados pluviométricos;
• Contribuir com informações para saúde coletiva, por meio dos níveis de sensação térmica, transpiração e outros que influenciam em doenças respiratórias.

METODOLOGIA
MATERIAIS UTILIZADOS
Para o desenvolvimento do dispositivo capaz de coletar variáveis climáticas
ambientais e físicas foram utilizados dois sensores: um sensor de umidade (Figura 2)
e um sensor de temperatura (Figura 3), ambos destinados ao solo.
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FIGURA 2 - SENSOR DE UMIDADE DO SOLO.

Fonte: Autocore (2019)

FIGURA 3 - SENSOR DE TEMPERATURA DO SOLO.

Fonte: Mundo Clima (2019)

Os sensores fazem a leitura das variáveis e enviam, através de portas de
comunicação, para o microcontrolador ARDUINO UNO. O arduino responde fornecendo os dados das variáveis.
Além desses materiais, outros importantes foram utilizados para a construção do sistema de controle, e são eles:
• Conversor buck, utilizado para baixar a tensão fornecida pela fonte de alimentação;
• Módulo sensor de umidade do solo, utilizado para controlar o sensor de
umidade do solo;
• Módulo 1602 I2C Display LCD, utilizado para controlar o display LCD 1602;
• Display 1602 LCD, utilizado para mostrar a temperatura e umidade do solo;
• Protoboard, utilizada para fazer a montagem do circuito elétrico;
• 2 resistores de 10 k𝛺;
• Módulo fotovoltaico: fonte de alimentação para o arduino;
• Jumpers: pequenos fios condutores utilizados para conectar dois pontos no
circuito elétrico.

CONSTRUÇÃO E DIAGRAMA DO CIRCUITO
Para a descrição da construção do circuito é importante analisar a conexão de
cada sensor durante a montagem. As figuras 4 e 5, respectivamente, mostram o diagrama do circuito dos sensores de umidade do solo e da temperatura do solo.
O software utilizado para representar esquematicamente o circuito foi o Fritzing.
Esse programa é destinado à criação de esquemas e diagramas eletrônicos, prototipagem e layout de placas de circuitos impressos, permitindo os usuários criarem seus próprios protótipos utilizando serviços com o microcontrolador Arduino (FRITZING, 2019).
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FIGURA 4 - DIAGRAMA DO CIRCUITO DO SENSOR DE UMIDADE DO SOLO.

Fonte: Autor

Os cabos preto e vermelho são utilizados para fazer a ligação dos pinos
de energia GND (Ground) e 5 V (Volts) do arduino para a protoboard, respectivamente. O ground atua como um ponto neutro e a entrada 5 V é a entrada de
alimentação do microcontrolador arduino. O cabo lilás faz a ligação da entrada do
conversor analógico-digital A0 para o módulo do sensor de umidade do solo. Os
cabos laranja e vermelho atuam fazendo a ligação do ponto positivo e negativo do
módulo até o seu sensor.

FIGURA 5 - DIAGRAMA DO CIRCUITO DE TEMPERATURA DO SOLO.

Fonte: Autor
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O cabo preto e vermelho do sensor de temperatura do solo são conectados
no GND e no 5 V da protoboard, respectivamente. O cabo verde do sensor faz a
conexão com o pino 3 do arduino. Um resistor de 10 k𝛺 é ligado em paralelo, como
mostra o diagrama da figura 5.
Finalmente, a combinação dos circuitos de cada sensor resultou num circuito
final. A figura 6 a seguir mostra o esquema final do circuito.

FIGURA 6 - DIAGRAMA FINAL DO CIRCUITO.

Fonte: Autor

É observável a inserção de um display no circuito resultante. O display é
modelo LCD 1602 I2C, o mesmo foi conectado no circuito para mostrar a temperatura e umidade do solo através da leitura dos sensores. O cabo azul faz a ligação
SDA para o pino 4 do arduino e o cinza conecta o SCL ao pino 5. O GND e 5 V
são conectados nos terminais na protoboard. É importante notar que os pontos de
energia GND e 5 V são conectados nos mesmos barramentos: barramento do terra
e barramento de energia, respectivamente.

BIBLIOTECAS E CÓDIGOS
Através da interface Arduino IDE - Ambiente de Desenvolvimento Integrado
do Arduino - podemos escrever e fazer upload de programas para a placa arduino.
Nessa interface já existem algumas bibliotecas que são utilizadas para o desenvolvimento de programas, no entanto, esse trabalho necessitou de incluir algumas bi-
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bliotecas importantes para utilizar os sensores, como OneWire, DallasTemperature
e a biblioteca para o display LCD a LiquidCrystal.
O código 1 mostra a inclusão das bibliotecas, bem como as definições para o
desenvolvimento do programa.

CÓDIGO 1 - BIBLIOTECAS E DEFINIÇÕES.

Fonte: Autor

O código 2, por sua vez, inicializa a comunicação serial da interface com o
arduino, localiza o sensor de temperatura, declara o pino do sensor de umidade e
inicializa a tela LCD.
O código 3, também mais a frente, faz a leitura das informações dos sensores,
mostra os dados no serial monitor, interpreta o valor do pino A0 do sensor e imprime
PRÊMIO MERCOSUL 2018

123

os valores de temperatura e umidade no display LCD.
E, finalmente, o código 4 analisa a umidade do solo e mostra-o no display.

CÓDIGO 2 - COMUNICAÇÃO SERIAL.

Fonte: Autor
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CÓDIGO 3 - LEITURA E INTEPRETAÇÃO DE INFORMAÇÕES.

Fonte: Autor

CÓDIGO 4 - ANÁLISE DA UMIDADE DO SOLO.

Fonte: Autor
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RESULTADOS
Através do diagrama esquemático com o auxílio do software Fritzing foi possível desenvolver e construir o circuito capaz de coletar variáveis climáticas e ambientais de umidade e temperatura do solo. Diferente de outros dispositivos já existentes, este tem a capacidade de gerar sua própria fonte de alimentação através do
módulo fotovoltaico interligado no circuito.
O módulo é responsável pela alimentação do circuito através da conversão
da energia solar em eletricidade, através do efeito fotovoltaico. As figuras 7 - 11 que
se seguem descrevem a construção do circuito elétrico, o protótipo e sua ligação
com a placa fotovoltaica.

FIGURA 7 - MÓDULO FOTOVOLTAICO.

Fonte: Autor

FIGURA 9 - SENSORES DE TEMPERATURA E
UMIDADE DO SOLO.

Fonte: Autor
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FIGURA 8 - CONEXÃO DOS SENSORES DE
UMIDADE E TEMPERATURA DO SOLO.

Fonte: Autor

FIGURA 10 - CONEXÃO DO ARDUINO A
PROTOBOARD.

Fonte: Autor

FIGURA 11 - CIRCUITO FINAL.

Fonte: Autor

Com exceção da placa solar, todos os demais dispositivos mostrados na
Figura 11 devem estar organizados adequadamente na parte interna de uma garrafa pet (plástica) de 2 litros. Os materiais plásticos são interessantes para este tipo
de pesquisa por serem dielétricos, ou seja, são maus condutores de eletricidade, e
consequentemente, de calor, o que contribui para que fatores externos não influenciem no funcionamento do circuito ou nas conclusões analíticas dos dados.
Na prática, o bastão permanecerá enterrado no solo para a captação dos
dados através dos sensores em contato direto com o solo, sendo seu circuito alimentado eletricamente pela placa solar na superfície e conectada ao bastão pela
tampa da garrafa pet. A princípio, devem existir furos hermeticamente construídos
na garrafa para passar os sensores e os manter em contato com o solo; em outras
palavras, a parede plástica da garrafa separará o solo do circuito localizado na parte
interna dessa garrafa.
Outros materiais podem ser usados como bastão, como por exemplo, garrafas PET com volumes menores e maiores que 2 litros, assim como um garrafão de
20 litros de água, facilmente encontrados em estabelecimentos de venda locais. O
tamanho do recipiente varia de acordo com o tamanho do circuito, que por sua vez,
varia com a quantidade de dispositivos que o constituem e são acoplados a ele, podendo, evidentemente, diminuir com o avanço tecnológico dessa área de pesquisa,
mas isso dependerá dos resultados realizados em pesquisas futuras.
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VIABILIDADE ECONÔMICA
Os dispositivos encontrados no mercado hoje possuem valores altos quando
comparado com um dispositivo como este feito neste trabalho. A iniciativa para o
desenvolvimento e construção foi pensada na capacidade de patentear um protótipo de baixo custo com qualidade e mensurável capacidade de coletar dados de
temperatura e umidade do solo. Desta forma, é necessária informar o gasto feito
para a realização deste dispositivo (ver tabela 1).
O desenvolvimento deste estudo para a construção e sustentabilidade solar
de um bastão para obtenção de dados periódicos do solo, e por fim, a análise argumentativa do conteúdo teórico abordado neste trabalho, mostra a viabilidade para a
construção de um dispositivo de baixo custo - comparado com outros que existem
no mercado - de captação de dados da temperatura e umidade do solo, fazendo uso
do Arduino UNO e dos conhecimentos teóricos e práticos de sistemas fotovoltaicos
aplicados na alimentação elétrica de seu circuito, uma linha de pesquisa recente e
de bastante atratividade devido à tecnologia envolvida e, principalmente, o enorme
benefício que trará para a população a partir da exploração benéfica de uma energia limpa e sem danos maiores para o meio ambiente.

TABELA 1 - INVESTIMENTO INDIVIDUAL E TOTAL DOS COMPONENTES UTILIZADOS.

Fonte: Autor
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COMPONENTES

PREÇO

CONVERSOR BUCK

R$ 12,80

DISPLAY LCD 1602 I2C

R$ 25,45

SENSOR DE UMIDADE DO SOLO

R$ 10,79

SENSOR DE TEMPERATURA DO SOLO

R$ 16,45

PROTOBOARD

R$ 14,74

MÓDULO FOTOVOLTAICO

R$ 120,00

ARDUINO UNO R3

R$ 54,90

JUMPERS

R$ 5,00

2 RESISTORES DE 10

R$ 0,20

TOTAL

R$ 260,33

CONCLUSÃO
A ideia deste trabalho nasceu no projeto de iniciação cientifica Investigação
de Parâmetros Climáticos Ambientais no Semiárido Potiguar, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Campus Pau dos Ferros – RN (Rio Grande do Norte).
Durante este projeto foi possível desenvolver estudos e apresentação de seminários sobre sistemas fotovoltaicos, conhecer sobre o funcionamento e aplicação do
Arduino Uno e entender a parte do monitoramento ambiental, sobretudo monitoramento ambiental do solo. Foram trabalhos de pesquisa que iniciaram em primeiro
de Agosto do ano de 2018 e se estendem até os dias de hoje. Foi a partir desses
estudos, tendo à frente a interdisciplinaridade em diversas áreas de pesquisas, que
a ideia ganhou notoriedade em propor o desenvolvimento de um estudo para a
construção de um bastão solar ambiental para coletar variáveis climáticas e ambientais do solo.
Para o desenvolvimento do estudo seria necessário o profundo conhecimento
sobre sistemas fotovoltaicos, principalmente a conversão fotovoltaica. Desse modo,
foi feito o uso de literaturas que abordavam de forma clara e objetiva a conversão
da energia solar em eletricidade, por meio do efeito fotovoltaico.
A busca para entender o funcionamento e aplicação do Arduino UNO foi também outra importante área que necessitava de conhecimento. Com o auxílio de
literaturas e o apoio de docentes da área da computação, em particular do professor
Marco Diego Aurélio Mesquita e do discente Maycon Wanderson Oliveira Alexandre, foi possível fazer a dominação básica da plataforma de prototipagem Arduino
para desenvolver um sistema de controle fazendo uso de sensores.
Como a ideia do trabalho era desenvolver um dispositivo para coletar dados
climáticos e ambientais, como umidade e temperatura do solo, seria imprescindível
conhecer a parte do monitoramento ambiental do solo. Isso foi alcançado através
de várias leituras sobre determinados artigos da área ambiental e com o comparti
lhamento de saberes de docentes da área ambiental, em particular do professor
Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho.
Através do conhecimento adquirido durante o projeto de iniciação científica,
foi possível desenvolver um sistema de controle com sensores que farão a leitura
das variáveis físicas do solo e enviam estas informações para o microcontrolador
arduino. Através do programa construído na interface Arduino IDE, o microcontrolador reconhece as informações projetadas no circuito e fornece os dados de umidade e temperatura do solo adquiridos através da leitura dos sensores.
A idealização do dispositivo foi o uso de um módulo fotovoltaico, doado pela
parceria UFERSA-Brisanet Pau dos Ferros (RN), para fazer a alimentação do circuito.
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Agora esse sistema de controle tem a capacidade de produzir sua própria fonte de
energia e fornecer alimentação de tensão para que o arduino entre em funcionamento.
As perspectivas futuras deste trabalho é a iniciativa de colocar esse dispositivo em funcionamento para coletar os dados das variáveis em estudo do solo. Esses
dados são de extrema necessidade para o agricultor durante o processo de lavoura
em suas terras agrícolas. O agricultor tendo conhecimento dos dados de umidade e
temperatura do solo e fazendo o uso desse dispositivo vai conseguir um desenvolvimento significativo durante e após a sua plantação.
Outra ideia considerável é colocar um dispositivo de armazenamento de
energia, por exemplo, a bateria. A bateria armazenava a energia produzida pelo
módulo fotovoltaico durante o dia e pela noite ela fornecia essa energia para o sistema, assim, o sistema consegue se manter em funcionamento ininterruptamente.
Em suma, fazendo análise dos fatos argumentados durante o desenvolvimento deste trabalho, foi possível construir um dispositivo de baixo custo - comparado com outros que existem no mercado - de captação de dados da temperatura
e umidade do solo, fazendo uso do Arduino UNO e dos conhecimentos teóricos e
práticos de sistemas fotovoltaicos.
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RESUMO
O cultivo de cana-de-açúcar vem ganhando grande destaque em vários países devido à diversidade de usos. A modernização da agricultura permitiu alta produtividade, que é afetada pela invasão de ervas daninhas. Com a agricultura sustentável, o uso de herbicidas tem sido cada vez mais evitado na sociedade, exigindo
métodos mais eficazes de controle de ervas daninhas. Neste trabalho, propomos
um modelo estatístico capaz de identificar a invasão de plantas daninhas no campo,
utilizando quatro espectros de cores como variáveis regressoras obtidas por uma
câmera multiespectral montada em um veículo aéreo não tripulado. Com a identificação exata da infestação de ervas daninhas, é possível realizar o manejo em
campo com aplicações de herbicidas nos locais exatos, evitando assim o aumento
do custo de produção ou dispensando o uso de herbicidas, efetuando a remoção
mecânica deles. Os resultados mostram que, no campo experimental, foi possível
reduzir a pulverização de herbicida em até 73%.
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INTRODUÇÃO
O interesse na produção de cana-de-açúcar está aumentando no mundo
devido a sua ampla gama de aplicações, inclusive na natureza, na forma de forragem,
alimento animal, matéria-prima para a fabricação de álcool e açúcar. Além disso,
seus resíduos têm alto valor econômico, uma vez que podem ser transformados
em fertilizantes ou combustíveis (etanol). Entre os 80 maiores produtores de canade-açúcar, o Brasil é o país de maior produção, representando 25% da produção
mundial, com expectativa de alta de 3,25% para os próximos dois anos (2018–2019),
totalizando uma produção de mais de 47 milhões de toneladas de cana. Segundo o
Ministério da Agricultura, entre janeiro e novembro de 2016, a exportação de açúcar
chegou a 9,3 bilhões de dólares. Além disso, a produção de etanol projetada para
2019 é de 58,8 bilhões de litros.
A introdução da informática como ferramenta para o gerenciamento e
simulação de operações agrícolas, principal característica da agricultura 4.0, foi um
dos fatores que mais impactaram na redução dos custos de produção da cana-deaçúcar no Brasil. Programas e sistemas desenvolvidos para este fim permitiram a
redução da frota de caminhões, tratores, colheitadeiras e implementos, maximização
da quantidade de açúcar por hectare, otimização da operação das frentes de
colheita, avaliação do desempenho online e controle de todas as atividades
agrícolas operacionais. Mesmo com o desenvolvimento e a disponibilidade
comercial do Sistema de Posicionamento Global, os sensores necessários para
quantificar os fatores de produção, como produtividade, fertilização aplicada,
infestação de plantas invasoras e propriedades do solo, ainda estão em estágios
primários de desenvolvimento.

JUSTIFICATIVA
A infestação de plantas daninhas é um dos vários problemas envolvidos no
cultivo da cana-de-açúcar. As ervas daninhas são espécies de plantas presentes
em áreas de intervenção humana, que são indesejadas e muitas vezes contrárias
aos objetivos daqueles que mudaram o ambiente primitivo. Eles representam o desequilíbrio energético criado com a perturbação do ambiente e podem afetar tanto
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a produção quanto a qualidade dos produtos, uma vez que a erva daninha compete
por água e nutrientes.
A redução da produtividade da cana-de-açúcar devido à presença da comunidade de plantas daninhas varia com o tipo de infestação. Kuva et al. [7] demonstraram que em áreas com infestação mista de Brachiaria decumbens e Panicum
maximum, foram observadas perdas de 40%. Em outro estudo, Kuva et al. [6] mostraram que a planta daninha de Brachiaria decumbens causou uma redução de
82% na produtividade de caules de cana. No trabalho de Rolim e Christoffoleti [11],
perdas de 85,5% na produção agrícola foram observadas quando a infestação de
plantas daninhas não era controlada. A infestação predominantemente de Ipomoea
spp. causou uma redução de 46% [13]. Estes resultados mostram a importância de
controlar esta infestação, pois de outro modo a produção pode ser perdida quase
inteiramente. Uma desvantagem, no entanto, é que os gastos com controle de ervas
daninhas compõem cerca de 8,4% dos custos de cana-planta, pois há despesas
extras como pulverizador, carpa e herbicida [1].
O manejo integrado de plantas daninhas, que compreende o mapeamento
constante em uma cultura e a escolha adequada das estratégias de controle, pode
ser obtido através de um melhor entendimento da estrutura e do sistema de produção em relação ao comportamento das plantas daninhas no campo e à otimização
de seu controle. A adoção do método de mapeamento do solo em grade regular
permite que os produtores, que utilizam a aplicação localizada de fertilizantes, tornem o agronegócio mais competitivo e eficiente no manejo agrícola e no aumento
da produtividade [12]. Gerhards e Oebel [3] apresentaram um estudo utilizando o
sistema de controle localizado em culturas de beterraba, milho, trigo, entre outros.
Os resultados da aplicação de herbicida mostraram uma redução de 6-81% nas
aplicações direcionadas a ervas daninhas de folhas largas e uma redução de 20% a
79% nas aplicações direcionadas a ervas daninhas de folhas estreitas.

OBJETIVOS
Atualmente, o manejo brasileiro de plantas daninhas nas plantações de cana-de-açúcar é baseado na integração de medidas culturais, mecânicas e quase
exclusivamente químicas. O principal problema aqui é que, como é difícil e caro
identificar se um pixel em uma área inteira de estudo é uma planta daninha ou uma
cana-de-açúcar, a aplicação de agroquímicos apresenta baixa eficiência. Combinar
as tecnologias de agricultura de precisão com o banco de dados corporativo permitirá o uso de produtos químicos somente no ponto de ocorrência de uma determinada
doença ou planta invasora, em vez de em toda a área, reduzindo significativamente

136

o uso de produtos químicos e minimizando os efeitos ambientais. Neste trabalho
estamos combinando técnicas estatísticas com informações obtidas por dispositivos georreferenciados, como câmeras multiespectrais de arco para facilitar, reduzir
custos e acelerar o processo de mapeamento de infestação de plantas daninhas.

METODOLOGIA
BASE DE DADOS
O conjunto de dados utilizado neste trabalho foi coletado em uma fazenda
experimental, situada em Piracicaba (SP), que na lavoura foi dividida em dois campos experimentais, denominados campo 1 e campo 2, separados por uma estrada
e vegetação natural. Para ambos os campos, o plantio foi na terceira soqueira, com
120 dias depois da sua última colheita. Um veículo aéreo não tripulado foi usado
para coletar os dados, nos quais uma câmera multiespectral foi acoplada, tirando
fotos de ambos os campos e retornando as seguintes informações: nível de banda
de infravermelho próximo (NIR); nível de faixa de borda vermelha (RE); nível de
banda vermelha (R); nível de faixa verde (G); coordenada de latitude (lat); e coordenadas de longitude (long).
Depois de obter as informações das cores com as respectivas coordenadas,
os pesquisadores foram para os campos e registraram manualmente, para algumas
coordenadas selecionadas aleatoriamente, qual era a variável resposta Y presente
no lugar, sendo classificada em três níveis: 1: solo, 2: cana ou 3: erva daninha. Vale
ressaltar que o nível 3 agrupa diferentes espécies de plantas daninhas: Brachiaria
decumbens, Cynodon dactylon e Amaranthus viridis. O total de pontos observados
pelo drone para ambos os campos foi N = 127.853, dos quais apenas n = 8801
(6,88%) foram classificados manualmente, ou seja, apenas 8801 observações do
conjunto de dados contêm informações sobre a resposta Y. A área total dos dois
campos é de 4,47 ha, dos quais 0,3 ha foram observados (0,06 ha de solo; 0,13 ha
de cana-de-açúcar; e 0,11 ha de plantas daninhas).
A ideia principal aqui é modelar Y com base nas informações de NIR, RE, R
e G usando um modelo estatístico. Posteriormente, usamos o modelo ajustado
para prever todos os 119.052 valores não observados de Y, possibilitando melhor
caracterizar a invasão de ervas daninhas e fornecer uma ferramenta poderosa
para selecionar em quais locais a aplicação de herbicida ou remoção mecânica é
necessária. Além disso, o mesmo modelo pode ser usado para fazer previsões em
novas plantações, fazendo com que a nova coleta de dados no campo não seja
mais necessária.
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MODELOS ESTATÍSTICOS
Em aplicações práticas, a variável resposta pode ser prevista por variáveis
explicativas usando modelos de regressão. Nesta pesquisa, optamos pelo uso dos
modelos aditivos generalizados para localização, escala e forma (GAMLSS) [10],
em que a parte sistemática do modelo é expandida permitindo não apenas a localização, mas todos os parâmetros da distribuição condicional da variável de resposta
serem modelados como paramétricos e/ou não funções paramétricas de um conjunto de variáveis explicativas. Esta abordagem foi escolhida uma vez que o GAMLSS
pode ser um dos modelos mais poderosos e flexíveis disponíveis na literatura estatística, sendo uma generalização dos modelos lineares generalizados bem conhecidos [8] e modelos aditivos generalizados [4].
GAMLSS são modelos de regressão semi-paramétricos e apresentam uma
grande flexibilidade quando estamos modelando variáveis de resposta discretas e
contínuas. Matematicamente, seja Y ∼ D (y; θ), onde D representa a distribuição de
Y (que não pertence necessariamente à família exponencial) e θT=(θ1,...,θp)T denota
o vetor de seus parâmetros. O modelo completo do GAMLSS pode ser escrito como

onde g_k(.), k = 1,..,p, detona funções de ligação apropriadas, βk = (β0k, β1k,..., βm_kk)T é
um vetor de parâmetro de comprimento (mk + 1), mk denota o número de variáveis
explicativas relacionadas ao k-ésimo parâmetro e Xk é uma matriz modelo conhecida de ordem n x (mk + 1). Uma grande lista de distribuições opcionais para o GAMLSS (com até quatro parâmetros) é dada em [14].
Neste estudo foi considerado o GAMLSS [10] totalmente paramétrico, onde
ou seja, ou seja, apenas elementos paramétricos são considerados.
Para exemplificar, considere uma distribuição com dois parâmetros, digamos θ1 = μ
e θ1 = δ, então podemos definir os elementos do vetor usando duas funções de link
apropriadas como
(1)
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O modelo de regressão logística multinomial pode ser utilizado como ferramenta de classificação, generalizando a regressão logística, no sentido de modelar
uma variável resposta discreta com mais de dois desfechos possíveis em uma escala nominal, ou seja, não há ordenação específica para a resposta. O objetivo aqui
é modelar as chances da resposta como uma função de um conjunto de variáveis
explicativas [5].
Basicamente, podemos considerar os níveis de K, nos quais um nível é escolhido como o nível de referência ou de base e os outros resultados de K − 1 são
regredidos separadamente contra o resultado de referência. Neste estudo temos o
caso onde K =3, devido ao fato de que a variável resposta Y apresentada na anteriormente possui apenas três níveis. Isto procederia da seguinte forma, se K (o
último resultado) for escolhido como o resultado referente

em que P (Y = m) representa a probabilidade de Y = m e e σ são parâmetros desconhecidos. Note que µ e σ representam a razão de chances entre os níveis Y=1
versus Y=3 e Y=2 versus Y=3, respectivamente.
Se resolvermos as probabilidades e usarmos o fato de que todas as probabilidades de K devem somar a uma, temos

(2)
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O modelo (2) é implementado no pacote gamlss [14] no software R [9] e pode
ser acessado usando a função MN3 (). Combinando a Equação (2) com a Equação
(1) e definindo funções de ligação logarítmica para g1 (.) e g2 (.), obtemos o modelo
de regressão logística multinomial, isto é,

(3)

O processo de estimação de um GAMLSS paramétrico (3) é usualmente realizado pelo método de máxima verossimilhança usando o algoritmo de Rigby e
Stasinopoulos (para maiores detalhes ver [10]).
As previsões podem ser feitas facilmente usando o modelo ajustado (3). Para
um novo conjunto de dados, com as matrizes covariáveis X*1 e X*2, calculamos primeiro as probabilidades P (Y = i | X1, X2), para i = 1,2,3, então, se a probabilidade
mais alta for obtida para i=1, definimos o valor predito como ypred = 1, se o máximo
for i=2, definimos ypred = 2 e, finalmente, se a probabilidade mais alta for obtida para
i=3, definimos ypred = 3.
Diferentes métodos podem ser aplicados para selecionar o conjunto de variáveis explicativas a serem consideradas em cada um dos parâmetros de uma
determinada distribuição no GAMLSS. Voudouris et al. [16] descrevem uma abordagem interessante baseada em um procedimento de critério de informação passo
a passo de Akaike (AIC). Seja χ a seleção de todos os termos disponíveis para
consideração, onde χ contém os termos lineares. Então, para todos os termos em
χ e para distribuição fixa e funções de link, a estratégia consiste em duas etapas.
Na primeira etapa, adotamos um procedimento de seleção forward para selecionar
um modelo apropriado para μ com σ ajustado como uma constante. Depois disso,
repetimos o mesmo procedimento para selecionar o modelo para σ, usando os modelos já obtidos nas etapas anteriores como constantes. Para o segundo passo,
executamos um procedimento de seleção para trás (backward) para escolher um
modelo apropriado para μ com σ ajustado como uma constante. No final das etapas
descritas acima, o modelo final, que apresenta o menor valor de AIC, pode conter

140

diferentes subconjuntos de χ para μ e σ. Uma maneira fácil de reproduzir essas
etapas é usar a função stepGAICAll.A no pacote gamlss [14] (observe que essa
função pode procurar automaticamente possíveis interações significativas entre as
variáveis em estudo).
A fim de estudar a adequação de um modelo ajustado com GAMLSS, Rigby e
Stasinopoulos [10] sugerem a utilização dos resíduos quantílicos normalizados [2],
que são dados por
em que Φ-1 (.) representa a função cumulativa
Se y é uma observação de
inversa da distribuição normal padrão e
uma variável de resposta de um inteiro discreto, então F(y|Θ) é uma função de passo com saltos nos inteiros j E Ry (para mais detalhes, veja [15]). A principal vantagem
desses resíduos é que eles sempre terão uma distribuição normal padrão (independentemente da distribuição da variável de resposta) quando o modelo assumido
estiver correto e, portanto, testes bem estabelecidos e/ou ferramentas gráficas de
diagnóstico podem ser realizadas para verificar a adequação do modelo montado.
As técnicas de validação cruzada (CV) desempenham um papel importante
na seleção/validação do modelo quando a previsão é o principal objetivo, estimando
então a precisão com que um modelo funcionará na prática. Para grandes conjuntos
de dados, o método holdout é a técnica CV mais indicada e, basicamente, funciona
da seguinte maneira: dividimos um conjunto de dados em dois grupos diferentes: (i)
um conjunto de dados de treinamento com observações ξ e (ii) um conjunto de dados de validação n - ξ observações, onde n é o tamanho total da amostra. O conjunto
de dados de treinamento é usado em uma primeira etapa para ajuste de modelo e,
em seguida, o conjunto de dados de validação é usado como uma ferramenta para
validação de modelo. Para medir a precisão com que as previsões estão usando
as estimativas de modelo ajustadas do conjunto de dados de treinamento, usamos
a função de perda 0-1 (ou erro de classificação incorreta). Utilizando o conjunto de
dados de validação, a precisão do modelo estimado é obtida calculando
(4)
em que v = n - ξ é o comprimento do conjunto de dados de validação e sgn(.) é a
função sinal. A função (4) retorna a proporção de erros para o do conjunto de dados de validação, com base no modelo obtido usando o conjunto de dados de treinamento. Os tamanhos totais de amostra considerados para o conjunto de dados
de treinamento e conjunto de dados de validação neste documento são 2/3 e 1/3 do
tamanho total da amostra N, respectivamente.
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RESULTADOS
ANÁLISE DESCRITIVA
Começamos a análise descrevendo o conjunto de dados. A Figura 1 mostra
gráficos de dispersão entre a resposta e as variáveis explicativas, onde podemos
observar uma correlação positiva entre NIR e RE, RE e G, assim como R e G. NIR
e RE são variáveis explicativas que explicam bem os três níveis de Y; G é capaz de
distinguir Y = 2 de Y = 3. Além disso, os histogramas relacionados a cada variável
em estudo são apresentados na diagonal principal para que possamos ver como
eles estão marginalmente distribuídos.

FIGURA 1. GRÁFICOS DE DISPERSÃO ENTRE VARIÁVEIS DE RESPOSTA E EXPLICATIVAS E
HISTOGRAMAS RELACIONADOS A CADA VARIÁVEL.
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ANÁLISE DE REGRESSÃO
Para construir o modelo de regressão, utilizamos um conjunto de treinamento
composto por nt = 5.868, dos quais nt1 = 1.270, nt2 = 2.505, e nt3 = 2.093, em que nti é
o tamanho da amostra para o conjunto de treinamento para a resposta i, totalizando
2/3 da amostra total n = 8801 contendo observações para a variável resposta. As
amostras aleatórias foram selecionadas aleatoriamente proporcionalmente (considerando 1/3 para cada nível de Y), usando a função de amostra no software R [9].
Usando as etapas descritas na Seção 4.2 para selecionar termos aditivos para os
diferentes parâmetros da distribuição MN3, obtivemos o seguinte modelo final
(5)

A Tabela 1 fornece as estimativas de máxima verossimilhança (EMV), erros-padrão (EP) e valores-p obtidos a partir do modelo MN3 ajustado, baseado na estrutura do GAMLSS. Todos os parâmetros são significativos ao nível de significância
de 5%, indicando a precisão do método para selecionar os termos aditivos. Os
resultados nesta tabela indicam que o espectro de cores NIR, RE e a interação NIR
× RE são fatores significativos para modelar as probabilidades P (Y = 1) / P (Y = 3),
representadas por μ. Além disso, o espectro de cores NIR, RE, G, R e as interações
RE × G e NIR × G são fatores influentes para modelar as probabilidades P (Y = 2) /
P (Y = 3), dadas pelo parâmetro σ.
Tabela 1. Estimativas, desvios padrões e os correspondentes e os p-valores
dos parâmetros do modelo MN3 ajustado com base na estrutura do GAMLSS.
TABELA 2 - ESTIMATIVAS, DESVIOS PADRÕES E OS CORRESPONDENTES E OS P-VALORES DOS
PARÂMETROS DO MODELO MN3 AJUSTADO COM BASE NA ESTRUTURA DO GAMLSS.
PARÂMETRO

EMV

EP

p-VALOR

PARÂMETRO

EMV

EP

p-VALOR

Β01

-28,24

3,81

<0,001

Β02

-83,17

5.557

<0,001

Β11

0,41

0,05

<0,001

Β12

0,85

0.037

<0,001

Β21

3,23

0,17

<0,001

Β22

-1,84

0.152

<0,001

Β31

-0,03

0,002

<0,001

Β32

1,17

0.135

<0,001

Β42

-0,06

0.018

0,001

Β52

0,03

0.004

<0,001

Β62

-0,01

0.001

<0,001
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Com base nos modelos ajustados para μ e σ, a Figura 2 exibe as probabilidades estimadas (3) como funções das interações selecionadas na Equação (5).
Como podemos ver no Painel (a), considerando as médias de G e R, quanto menores são os níveis de NIR e RE, maior é a probabilidade de Y ser solo, maiores
são os níveis de NIR e RE maiores é a probabilidade de ser cana-de-açúcar e para
valores moderados de NIR e RE> 20 existe uma grande chance de Y ser erva daninha. Considerando a média de NIR e R, o Painel (b) mostra que baixos valores de
RE e altos valores de G resultam em alta probabilidade de serem solo, enquanto
valores médios para ambos RE e G resultarão em uma alta probabilidade de Y ser
cana-de-açúcar e baixos valores para G e altos valores para ER são provavelmente
ervas daninhas. Finalmente, considerando a interação entre NIR e G (Painel (c))
podemos notar que quando os valores de G são combinados com baixos valores
de NIR a probabilidade é alta para ser solo, quando valores de G são combinados
com altos valores de NIR há uma alta probabilidade de ser cana de açúcar e quando
combinamos valores médios de ambos G e NIR, há uma alta probabilidade de ser
erva daninha.

FIGURA 2. AS PROBABILIDADES ESTIMADAS COMO FUNÇÕES DE (A) RE E NIR, (B) G E RE E (C) G E
NIR, CONSIDERANDO A MÉDIA DAS VARIÁVEIS FIXAS, PARA (1) P(Y = 1) SOLO, (2) P(Y = 2)
CANA-DE-AÇÚCAR E (3) P(Y = 3) ERVA DANINHA.
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ANÁLISE RESIDUAL E VALIDAÇÃO DE MODELOS
A Figura 3 mostra alguns gráficos residuais que ajudarão a verificar a adequação e as premissas do modelo ajustado escolhido dado na Equação (5). O painel (a)
sugere que os resíduos quantílicos normalizados seguem, aproximadamente, uma
distribuição normal padrão. O painel (b) mostra apenas um outlier extremo (aproximadamente 0,02% do conjunto de treinamento) na cauda inferior da distribuição
de Y. No entanto, o modelo de distribuição MN3 baseado na estrutura GAMLSS
fornece um bom ajuste a esses dados.
Para conduzir a validação do modelo, estamos utilizando o conjunto de validação composto por n_{v1}=635, n_{v2}=1252 e n_{v3}=1046, onde nvi é o tamanho
da amostra para o conjunto de validação para y=i, totalizando 1/3 do amostra completa n = 8801. Utilizando a Equação (4) para calcular a proporção de erro, com
base no modelo proposto (5), obtivemos E = 0,031, ou seja, a precisão (1 − E) para
predizer novas respostas baseadas nas variáveis explicativas é de 96,9%, o que é
um percentual extremamente alto confirmando mais uma vez a grande adequação
aos dados fornecidos pelo modelo de distribuição MN3 baseado na estrutura do

FIGURA 3. RESÍDUOS DO MODELO DE DISTRIBUIÇÃO MN3 AJUSTADO BASEADO NA
ESTRUTURA DO GAMLSS: (A) ESTIMATIVA DA DENSIDADE DE KERNEL DOS RESÍDUOS
QUANTÍLICOS E (B) GRÁFICO DE QQ.
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PREVISÃO DE DADOS INCOMPLETOS
Agora, usando o modelo ajustado (5), prevemos 119.052 valores omissos de
Y. A predição pode ser facilmente executada usando os códigos, que serão apresentados na próxima seção. As respostas completas de comprimento N = 127,853,
compostas por Y e , são n1 = 20.449, n2 = 72,853 e n3 = 34.551, onde ni representa
o tamanho da amostra para a resposta Y = i. Os resultados revelam que o nível de
infestação de plantas daninhas, considerando ambos os campos, é de 27,02%.
Considerando apenas o campo 1 ou campo 2, separadamente, o nível de infestação
é de 24,86% e 48,85%, respectivamente. Uma representação visual da invasão de
ervas daninhas é relatada na Figura 4. Observe que as escalas não são as mesmas
nesta figura e que o campo 1 é 10 vezes maior que o campo 2.

FIGURA 4. VALORES OBSERVADOS E PREVISTOS DA VARIÁVEL DE RESPOSTA
Y PARA: (1) CAMPO 1 E (B) CAMPO 2.
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DETALHES COMPUTACIONAIS PARA PESQUISAS FUTURAS
Demonstramos abaixo como usar o modelo proposto para prever novas
respostas usando um novo conjunto de dados através da nova função chamada
PredBush. Observe que o modelo pode precisar ser atualizado para funcionar em
diferentes regiões. Isso pode ser facilmente alcançado usando a função updatePredBush, na qual devemos inserir o novo conjunto de dados. Depois, também fornecemos os códigos para obter uma plotagem visual usando o google maps. Note
também que todos os códigos fornecidos são utilizados no software R, que é um
software livre e gratuito.
>library(gamlss.dist) ; library(gamlss) ; source(‘https://goo.gl/HNk57e’)
##Predicting new responses using the fitted model.
>data=data.frame(NIR=c(99,180,150),RE=c(20,40,44),
>
R=c(39,25,22),G=c(42,44,45))
>PredBush(data); ynew ##this object contains the predict values
## Updating the model using a new data set, e.g. y=c(1,2,3,1,2,3)
>updatePredBush(y,NIR,RE,R,G)
## Visual informations can be obtained using google maps
>library(RgoogleMaps) ; library(ggplot2) ; library(ggmap)
>data$long=c(-53.81176,-53.81186,-53.81196)
>data$lat=c(-22.66227,-22.66237,-22.66247)
>attach(data); color2=c(‘blue’,’chartreuse2’,’orangered’)
>map=get_map(location=c(lon=long[2],lat=lat[2]),color=”color”,
>
source=”google”,maptype=”satellite”,zoom = 18)
>a=ggmap(map,extent=”panel”,ylab=”Lat”,xlab=”Long”)+
> geom_point(aes(x=long,y=lat), data=data,alpha=.5,cex=3,col=color2[ynew])
>plot(a)
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CONCLUSÕES
Nessa pesquisa utilizamos uma regressão logística multinomial, no âmbito
do GAMLSS, para predizer a infestação de plantas daninhas em uma cultivar de
cana-de-açúcar. O modelo proposto apresentou uma taxa de previsão de 96,9%.
Utilizando o modelo proposto, foi possível prever 119.052 valores omissos somente
com base nas informações de cores obtidas diretamente do campo. Em campos de
teste de área total de 4,47 ha, os valores previstos revelaram que 27% eram plantas
daninhas, 57% eram cana-de-açúcar e 16% era solo. Portanto, considerando a aplicação manual de herbicidas, em que o produto é aplicado apenas no local onde há
plantas (erva daninha ou cana de açúcar), o uso de herbicida poderia ser reduzido
de 84% para 27%. Considerando aplicações feitas for aviões, o uso cai de 100%
para 27%. Ressalta-se também que na agricultura 4.0 o uso de drones para a aplicação de herbicidas vem ganhando força, ou seja, bastaria fornecer as coordenadas juntamente com os valores preditos de Y (utilizando os métodos desenvolvidos
nesse trabalho) para garantir uma efetividade de aplicação de 97%. Para facilitar o
uso do modelo de regressão multinomial sob a estrutura do GAMLSS combinado
com os mapas apresentados, fornecemos uma rotina amigável no software R. Além
disso, vale ressaltar que o modelo proposto pode ser facilmente implementado para
outras cultivares, atualizando o modelo de regressão.
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RESUMO
A inteligência artificial (AI) tem saído dos enredos de filmes “Hollywoodianos”
e se tornado realidade em diversas aplicações da tecnologia atual, principalmente
no que tange ao reconhecimento de padrões, processamento de textos e, inclusive na gestão de “big data”. Não obstante, o desenvolvimento de novos softwares
domina os esforços para a implementação da AI nos mais variados verticais da
tecnologia e computação atual. Esta proposta pretende quebrar esse paradigma,
idealizando um dispositivo (“hardware”) polimérico eletroquímico que mimetiza o
funcionamento de células neuronais. Pretendemos demostrar suas funcionalidades
e similaridades com as funções cognitivas decélulas de memórias biológicas. Ademais, aplicaremos testes de aprendizado por condicionamento, (teste do cachorro
de Pavlov – bastante tradicional em sistemas artificiais inteligentes), como demonstração da plasticidade do sistema artificial proposto. Finalmente, discorreremos sobre a aplicabilidade deste hardware inteligente em agricultura 4.0, enquanto sistema
computacional para reconhecimento e classificação de doenças e pragas em culturas, a partir do imageamento de campos de lavoura por meio de um “drone” (do
inglês, Veículo Aéreo Não Tripulado).
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INTRODUÇÃO
A inteligência artificial é certamente um dos assuntos mais comentados e, talvez, um dos mais míticos da atualidade. Em poucas palavras, a inteligência artificial
versa sobre a possibilidade de conferir às máquinas e sistemas artificiais inanimados capacidade cognitiva e de aprendizagem por condicionamento,similares aos
dos seres humanos1. Talvez um dos primeiros exemplos de inteligência artificial surgiu no conto infantil da Branca de Neve, onde a rainha malvada comunicava-se com
um mágico espelho que tudo sabia ou conhecia2. Mais recentemente, o tema foi
assunto de um polêmico, porém bem-sucedido, filme do diretor Steven Spielberg3.
Nele é tratado a possibilidade de criar máquinas inteligentes que, eventualmente,
possa adquirir sentimentos (e, eventualmente, se opor à raça humana). Apesar da
fantasia e a ficção científica sempre explorar o imaginário popular, de fato, muitas
das ideias tratadas nestas obras podem ser desenvolvidas e utilizadas em prol do
desenvolvimento da humanidade.
De fato, já há diversas aplicações que utilizam aspectos da inteligência artificial para nossa comodidade. As áreas mais comuns são em visão computacional4,5, redes neurais6,7, lógica difusa8,9 e correção ortográfica de textos10,11. De fato, a
empresa multinacional Google12 utiliza algoritmos denominados “deep learning” em
seus aplicativos de reconhecimento de voz e comandos, bem como nas ferramentas
de tradução de línguas. De fato, a empresa incorporou softwares inteligentes no
aplicativo do tradutor do Google em Novembro de 201613. Usuários notarão enorme
diferença na qualidade das traduções (que vem se aperfeiçoando dia-a-dia). Estes
desenvolvimentos fazem parte de um grande projeto liderado pela empresa, denominado “Google Brain Project”14, cujo objetivo é desenvolver e dominar aplicações
de inteligência artificial em sistemas computacionais15. Outros exemplos atuais da
utilização de inteligência artificial cujos resultados geraram grande impactos na sociedade científica foram na detecção de ondas gravitacionais16,17 e na descoberta de
novos materiais18.
No entanto, a enorme maioria das iniciativas e esforços para desenvolver o
campo da inteligência artificial é focada no advento e elaboração de novos (e complexos) algoritmos computacionais, denominados de “softwares”. A base computacional mais utilizada é a denominada de “deep learning”, cuja a tradução livre seria
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algo como “aprendizagem profunda”19. Tal estratégia funciona expondo o programa
computacional em questão a bancos de dados imensos, (“big-data”), e através de
métodos analíticos encontrar padrões entre os dados deste conjunto de informações. Isso permite ao algoritmo aprender os padrões, prever ocorrências, além de
classificar os dados deste determinado conjunto1,6,19,20.
Todavia, tais algoritmos computacionais estão se tornando cada vez mais
complexos e elaborados, exigindo um poder computacional cada vez maior21. No
entanto, é fato que a celebrada Lei de Moore22–24 está com seus dias contados24,25,
ver Figura 1 baixo. Apesar do número de transistores por central de memória
(“chips”) ainda estarem dobrando a cada 1,5 ano, a velocidade dos processadores
não tem aumentado proporcionalmente. De fato, a plataforma computacional atual,
(denominada de computação/estrutura de von Neumann), está rapidamente chegando em uma encruzilhada e deverá ser reinventada26. De fato, fatores como alto
custo na miniaturização de transistores e efeitos de dissipação Joule devido às altas
resistências de contato, tem limitado o progresso desta computação que revolucionou o século XX27–29.

FIGURA 1 – CURVA ILUSTRATIVA DA LEI DE MOORE23, COMPARANDO O CRESCIMENTO DO NÚMERO DE
TRANSISTORES POR CHIP, COM A VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO E CAPACIDADE DE DISSIPAÇÃO
TÉRMICA. A ILUSTRAÇÃO SUGERE QUE AINDA CONTINUAMOS DUPLICANDO O NÚMERO DE
TRANSISTORES A CADA 1,5 ANO, PORÉM, NÃO MAIS EXPERIMENTAMOS O MESMO PROGRESSO EM
DESEMPENHO COMPUTACIONAL. FIGURA ADAPTADAS DA REFERÊNCIA 29.
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Este panorama nos conduz a uma inevitável conclusão: o advento da inteligência artificial só prosperará se paradigmas computacionais forem questionados e
quebrados. Necessitamos urgentemente de novas estratégias e plataformas computacionais que superem o inevitável fim da Lei de Moore29. Este projeto é pontual
em atuar exatamente nessa problemática: o de desenvolver novos hardwares, (plataformas computacionais), inteligentes. Nossa proposta é que a própria arquitetura
do hardware em questão seja inteligente. Para tal, nada como mimetizar o sistema
inteligente mais espetacular já desenvolvido: o cérebro humano. Vamos aqui mostrar o desenvolvimento um dispositivo polimérico eletroquímico que mimetiza o funcionamento de células neuronais. Vamos explorar suas funcionalidades e explorá-lo
como um sistema inteligente de reconhecimento de imagens. Finalmente, pretendemos estender sua aplicação na agricultura 4.0, enquanto sistema computacional
para reconhecimento e classificação de doenças e pragas em culturas, a partir do
imageamento de campos de lavoura por meio de um “drone” (do inglês, Veículo
Aéreo Não Tripulado).

JUSTIFICATIVA
O campo de pesquisa, desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial
tem crescido muito rapidamente, e pode-se dizer que é um dos temas mais quentes
entre cientistas e programadores na atualidade. Seu impacto na sociedade será,
sem dúvida, enorme. O Brasil não pode ficar de fora deste ciclo de desenvolvimento
de tecnologia de conhecimento. Há inúmeros cientistas e pesquisadores de altíssima qualidade atuando na área e o país tem o dever de dominar essa tecnologia e
aplicá-la nos mais diversos segmentos da sociedade, levando melhoria de vida aos
cidadãos brasileiros e progressos nos mais variados verticais de nossa economia.
Assim sendo, este projeto pretendemos não só aplicar, como desenvolver novas plataformas disruptivas para utilização em inteligência artificial. Proporemos um
dispositivo polimérico eletroquímico que mimetiza o funcionamento de uma célula
neuronal edemostraremos suas funcionalidades cognitivas, similares às células de
memórias naturais. De fato, este dispositivo já foi desenvolvido e testado e foi motivo de publicação de um artigo na conceituada revista Nature Materials30 e na Advanced Electronic Materials31. Como impacto na economia brasileira, pretendemos
utilizar o sistema desenvolvido como arquitetura inteligente de reconhecimento e
classificação de doenças e pragas em culturas, a partir do imageamento de campos
de lavoura por meio de um “drone” (do inglês, Veículo Aéreo Não Tripulado).
O agronegócio brasileiro responde com mais de 23,5% do PIB nacional (dados de 2017), estimado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
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(CNA). Isso corresponde a um valor total de R$ 1,3 trilhão32. Em termos de valores
brutos de produção, a soja (grãos) é a cultura com maior valor bruto de produção,
seguido da pecuária de corte, cana-de-açúcar e milho. A importância do agronegócio para o progresso e desenvolvimento do Brasil é enorme, e é dever do país investir e cuidar para que este vertical de nossa economia continue com a pungência
apresentada nas últimas décadas.
Um dos maiores problemas enfrentados nas lavoras de soja, milho e algodão
do Brasil é a incidência de pragas e pestes. Um estudo conduzido pelo Centro de
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, mostrou que
as pragas e pestes geram perdas médias de produtividade entre 9,5% e 40%! O
estudo conclui que a falta de controle adequado dessas pragas e pestes geram perdas de 13,9%, o que pode chegar a perdas anuais na casa dos R$60 bilhões de
reais33. A forma mais ágil e barata de controle de pragas é na prevenção. Para tal,
o uso de tecnologias disruptivas já estão sendo desenvolvidas em todo o mundo,
(em especial China e Europa), para auxiliar os produtores rurais a terem um controle em tempo real de suas lavoras e culturas34–36. Nesse quesito, pretendemos
utilizar a plataforma/dispositivo inteligente que desenvolvemos para reconhecer e
classificar, via reconhecimento de imagens, as mais diversas pragas que atacam
nossas lavoras. Essa tecnologia seria 100% nacional e desenvolvida integralmente em solo brasileiro.

METODOLOGIA
A metodologia deste projeto segue basicamente duas etapas sequenciais e
complementares: 1) O desenvolvimento e demonstração das funcionalidades do
dispositivo polimérico eletroquímico inteligente que mimetize o funcionamento de
um neurônio; e 2) Aplicação do dispositivo enquanto sistema de reconhecimento e
classificação de imagens, aplicado à Agricultura 4.0.
Antes de discorrer sobre cada um destes três verticais, é fundamental salientar aqui que a etapa 1) já foi realizada e encontra-se publicadaem dois artigos
nas conceituadas revistas científicas Nature Materials30 e Advanced Electronic Materials31. Esta etapa foi financiada pelas agências de fomento Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através dos auxílios: 2013/21034-0,
2014/50869-6 e 201753/2014-7, respectivamente. A etapa 2) está atualmente em
andamento e deverá ser tema de publicações futuras, e conta com o auxílio do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através
dos projetos e bolsas números: 312025/2016-5 e 406767/2018-1.
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AI-BRAIN: DISPOSITIVO POLIMÉRICO INTELIGENTE
O objetivo principal desta etapa é a de construir dispositivos de sinapse artificial, ou, simplesmente memórias neuromórficas37,38. Como o próprio nome diz,
sistemas neuromórficos são aqueles que mimetizam os mecanismos de funcionamento de células neuronais biológicas. Em particular, tais sistemas possuem propriedades de potenciação que imitam mecanismos de aprendizado e plasticidade
dos neurônios. Algumas dessas propriedades são: Potenciação de Longo Período
(LTP, do inglês Long-Term Potentiation), Potenciação de Curto Período (STP, do
inglês Short-Term Potentiation), Pico de Plasticidade Dependente do Tempo (STDP,
do inglês Spike Timing Dependent Plasticity) e, obviamente, plasticidade (aprendizado)30,37,39,40.
Tais propriedades podem ser melhor compreendidas analisando o modelo de memória humana proposto por Atkinson e Shiffrin41 – um dos modelos mais
aceitos para descrever o funcionamento do cérebro humano. Segundo o modelo,
informações e experiências adquiridas por um determinado indivíduo, oriundas do
ambiente externo, é inicialmente armazenada pela memória sensorial (SM). Tal memória, que pouco potencializa o meio intraneuronal, permanece por períodos muito
curtos de tempo (máximo minutos). Caso tal informação e/ou experiência ainda for
relevante ao indivíduo, ela passa para um estágio de potencialização seguinte, denominado de STP. Está memória pode durar de dias até semanas, e normalmente
se esvaece se não mais utilizada. Ainda assim, caso o indivíduo continue utilizando
tal informação, (ou insista na experiência – que pode ser entenda como um treino),
seus neurônios continuam potencializando o meio intraneuronal, até que tal memória passe a ser de longo prazo (LTP).
A figura 2a ilustra esse processo de aprendizagem e memorização em função da repetição de uma determinada atividade. É interessante notar que toda a
memória sensorial pode ser transformada em LTP, mas requer períodos longos de
treinamento (ou uso daquela determinada informação/ação) para que o sistema
potencialize por longos períodos. A reprodução artificial de tais propriedades de
potencialização, (ou memória), é alcançada a partir de dispositivos que demonstrem
habilidade de acessar, de forma reversível, diversos níveis de condutividade, (similar ao de uma memória analógica). Tal mudança de níveis ou estados se daria pela
aplicação de algum estímulo elétrico (como, por exemplo, um potencial de porta de
um transistor).
De fato, há uma classe de polímeros conjugados, denominados de condutores mistos, que conduzem íons e elétrons eficientemente. Tais materiais, ao serem
colocados em contato com um eletrólito aquoso, pode absorver seus íons e, as-
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sim, mudar a condutividade eletrônica do material (via processos de dopagem iônica)31,42,43. Na realidade, tal mecanismo é muito similar aos das células neuronais,
já que neurônios também operam via fluxos iônicos (em uma ação de potencial,
neurônios abrem seus canais iônicos e polarizam o meio intraneuronal)44. Assim
sendo, com a correta implementação e engenharia, tais dispositivos eletroquímicos orgânicos podem se estabelecer como a plataforma de escolha para tal aplicação30,31,39. A vantagem dos materiais poliméricos se dá pela facilidade e baixo
custo de processamento dos mesmos, sua flexibilidade (eletrônica flexível), e,
claro, pela eficiente condução iônica, quando comparada aos materiais eletrônicos inorgânicos45–49.
Neste ponto, nossa proposta é a de confeccionar dispositivos de memória
que apresentam estruturas similares à de uma bateria. Para tal, em um dos eletrodos utilizaremos um filme do polímero PBTTT, do inglês poly(2,5-bis(3-tetradecylthiophen-2yl)thieno(3,2-b)thiophene), depositado sob um contato metálico de ouro.
Tal polímero é disponível comercialmente e apresenta alta estabilidade, além de ser
um excelente condutor iônico31,50–52.
No eletrodo oposto, também utilizaremos filmes de PBTTT, porém dopado com a molécula pequena 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetraciano-quinodimetano
(F4TCNQ). A molécula de F4TCNQ dopa positivamente o polímero PBTTT, formando um complexo PBTTT+:FTCNQ-. Sendo assim, em um dos eletrodos da memória
teremos um filme neutro de PBTTT, cujo nível de Fermi se localizará no meio da
banda proibida do material, (já que o material é neutro). No eletrodo oposto, o qual
o PBTTT se encontra dopado do tipo-p, pela interação com a molécula de F4TCNQ,
o nível de Fermi estará localizado próximo a sua banda de valência (ou HOMO, do
inglês Highest Occupied Molecular Orbital)53,54. As estruturas químicas do polímero
PBTTT e da molécula F4TCNQ são apresentadas na Figura 2b.
Ao conectarmos tais eletrodos a partir de uma ponte salina, conforme a Figura 2c, cargas do eletrodo dopado migrarão para o desdopado, diminuindo, assim, a
condutividade do filme de PBTTT:F4TCNQ. Dessa forma, basta controlar o tempo
de descarga de um eletrodo para outro e monitorar a condutividade de um dos filmes
para obtermos uma memória analógica. Para tal, sob um dos eletrodos poliméricos
colocaremos dois contatos metálicos separados por uma distância conhecida (formando uma espécie de canal). Através deste eletrodo seremos capazes de medir a
condutividade do filme polimérico (que deverá mudar conforme a carga e descarga).
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FIGURA 2 – A) ESQUEMA DO MODELO DE MEMÓRIA DE ATKINSON E SHIFFRIN: O NÍVEL DE MEMÓRIA
(OU POTENCIALIZAÇÃO) DEPENDE DO NÚMERO DE REPETIÇÃO OU TREINAMENTO QUE O INDIVÍDUO
FAZ; B) ESTRUTURA MOLECULAR DOS POLÍMEROS A SEREM UTILIZADOS NESTE TRABALHO: PBTTT
E F4TCNQ EC) ESTRUTURA DO DISPOSITIVO PROPOSTA PARA O SISTEMA ARTIFICIAL INTELIGENTE
DE SINAPSE NEURAL POLIMÉRICA. FIGURAS ADAPTADAS DAS REFERÊNCIAS 30 E 40.

No que tange a confecção de dispositivos, utilizamos a técnica de fotolitografia para fabricação do canal dos dispositivos inteligentes. A fotolitografia consiste incialmente da aplicação de um material fotossensível sobre um determinado
substrato. Em seguida, uma máscara de sombra é posicionada sobre a camada
fotossensível e o conjunto é exposto durante um determinado tempo de exposição à luz UV. A parte atingida pela luz UV torna-se insolúvel ao solvente original
dessa solução de material fotossensível, sendo assim possível fazer sua revelação. A terceira etapa consiste na evaporação térmica de um metal, geralmente o
ouro sobre o padrão confeccionado. Para finalizar, o substrato todo é mergulhado
em acetona para a obtenção dos canais do transistor. A técnica como um todo é
conhecida na literatura como lift-off e permite a fabricação de canais da ordem
de até centenas de nanometros31,55,56. A Figura 3 abaixo ilustras os passos deste
processo de fabricação.
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FIGURA 3 –ESQUEMA ILUSTRATIVO DAS ETAPAS DO PROCESSO DE FOTOLITOGRAFIA PARA
FABRICAÇÃO DOS CANAIS DOS TRANSISTORES.

As funcionalidades do dispositivo inteligente serão demonstradas a partir de
medidas elétricas. Inicialmente pretendemos verificar o desempenho do dispositivo enquanto memória analógica (que apresente diversos estados)30,57. Além disso,
há de constatar que, se os estados desta memória são estáveis (não-voláteis), o
sistema não funcionará corretamente. Verificada essa condição sine qua non, deveremos explorar a capacidade de o dispositivo mimetizar o mecanismo de memória
proposto por Atkinson e Shiffrin41, onde o nível de memória (ou potencialização)
depende do número de repetição ou treinamento. Faremos vários ciclos para demonstrar que não há nenhuma degradação, bem como mudança do padrão de
funcionamento da memória.
Finalmente iremos demonstrar a plasticidade do dispositivo, emulando o
famoso teste de aprendizado por condicionamento clássico de Pavlov58. Para tal,
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deveremos utilizar uma matriz de três dispositivos inteligentes, associados aos sistemas de paladar (salivação), audição (ouvir o sino) e visão (ver a comida/ração).
Estes testes já foram conduzidos e realizados com sucesso, conforme será mostrado no item Resultados Parciais.
RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS: AGRICULTURA 4.0
Esta etapa do projeto ainda está em andamento e deverá ser concluído nos
próximos anos.
O reconhecimento de imagens será realizado confeccionando matrizes de
diversos dispositivos inteligentes, conforme mostra a Figura 4 abaixo. Faremos,
inicialmente, matrizes de 28 x 28 pixels cada, e utilizaremos ilustrações, também
pixelado em uma matriz 28 x 28. Assim sendo, cada pixel da imagem irá corresponder a uma entrada do dispositivo inteligente, conforme ilustra a figura abaixo, e esta
entrada atua como uma entrada de estímulo no neurônio artificial em questão.

FIGURA 4 –ESQUEMA ILUSTRATIVO DA CONSTRUÇÃO DA MATRIZ DE 28 X 28
DISPOSITIVOS INTELIGENTES.
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Cada entrada deverá ser comparada com um banco de dados de imagens
pré-selecionadas, que farão o papel da memória pregressa do sistema inteligente.
Essa comparação permitirá ao sistema não só reconhecer a imagem em si, mas
também padrões nela existentes. Além disso, a memória pregressa permitirá ao
sistema concluir a que a imagem de entrada se refere, além de classificá-la entre
grupos pré-organizados.
Inicialmente pretende-se utilizar imagens simples, como numerais ou letras
do romano. Tais testes iniciais serão imprescindíveis para entendermos o funcionamento do sistema e suas limitações. O National Institute of Standards and Technology (NIST) dos Estados Unidos da América oferece gratuitamente um banco de
dados enorme de letras e números já no padrão de 28 x 28 pixels, especificamente
para o treinamento de máquinas e reconhecimentos de padrões59. Iremos fazer
nossos testes iniciais utilizando este banco de dados e, inclusive, poderemos confrontar nossos resultados com testes similares utilizando algoritmos de aprendizagem profunda, e verificar as vantagens e desvantagens de ambas abordagens.
Já há alguns trabalhos similares na literatura recente, principalmente de países
de origem asiática60,61.
Finalmente pretendemos escalar esta metodologia para imagens com maior
resolução. Para tal, teremos que desenvolver matrizes de dispositivos inteligentes
compatíveis com a resolução das imagens de máquinas fotográficas e de vídeo
atuais (cerca de 512 x 512). Esta resolução conferirá um maior número de entradas
e, portanto, um número maior de dispositivos inteligentes que irão processar a imagem em questão. Isso dará maior detalhe na sua classificação e, portanto, maior
facilidade no reconhecimento de padrões. Esta matriz de dispositivo inteligentes,
que denominaremos de AI-Brain, será o análogo da inteligência artificial para os
microprocessadores da computação atual. Ele poderá ser utilizado para as mais
variadas aplicações no reconhecimento de padrões e imagens: desde reconhecimento facial até a sua utilização na agricultura.
Este último, de fato, é o foco final deste estudo. Na introdução deste projeto
discutimos a importância do agronegócio para a economia do Brasil, além do impacto na produção pela contaminação de pestes e pragas. Aqui idealizamos que
lavouras seriam imageadas com o auxílio de um “drone” (do inglês, Veículo Aéreo
Não Tripulado), que enviaria, em tempo real, imagens da lavoura (associada à sua
localização por GPS – do inglês, “Global Position System”). O sistema processará
as imagens e a classificará como sadia ou doente. No caso de folhagem doente, o
sistema poderá, ainda, indicar o tipo provável de infestação, o seu grau de infestação e a localização do foco de tal epidemia. Tais dados são fundamentais para o
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homem do campo combater tal infestação, aumentando sua produtividade. Abaixo
ilustramos algumas das principais pragas que atacam a agricultura nacional.

RESULTADOS PARCIAIS
Nesta seção reportaremos os resultados parciais obtidos na metodologia 1)
descrito acima. Vale ressaltar que os resultados aqui apresentados estão parcial
ou integralmente publicados nos artigo das revistas Nature Materials30 e Advanced
Electronic Materials31, o qual o proponente é coautor.
Os dados a seguir referem-se a um único dispositivo inteligente fabricado
através do método litográfico descrito na seção de metodologia, utilizando o polímero PBTTT em um substrato recoberto de ouro, formando o primeiro eletrodo do
dispositivo. O segundo eletrodo é constituído do polímero PBTTT dopado coma molécula de F4TCNQ, formando o complexo PBTTT+:FTCNQ-. Este complexo foi depositadosobre um substrato de vidro o contato de ouro formando um canal, (similar
a um canal de um transistor), onde mediremos a mudança de condutividade deste
eletrodo (que dará origem aos diferentes níveis da memória analógica). A ponte
salina utilizada foi a de 0.1M do sal hexafluorfosfato de tetrabutilamônia (TBAPF6)
dissolvido emdiclorometano (DCM).
Como os filmes de PBTTT e PBTTT:F4TCNQ contém concentrações de cargas distintas, uma diferença de tensão inicial de + 0,24 V é medida entre os dois
filmes (com o terminal positivo no PBTTT:F4TCNQ). Usando o circuito mostrado na
Figura 2c, podemos alterar de maneira controlável e reversível o estado de condutância do filme de PBTTT. Esta alteração na condutividade é medida pela corrente do canal e definida como a atividade pós-sináptica do sistema inteligente (Ipost na
Figura 2c). A condutividade do canal pode ser alterada mediante a aplicação de uma
tensão no eletrodo estímulo, ou pré-sináptico (Vpre na Figura 2c).
Na Figura 5a medimos a mudança de condutividade do filme de PBTTT em
função do número de pulsos aplicado ao Vpre. Uma caracterização mais detalhada
do dispositivo inteligente indicou que a faixa de tensão ideal aplicada ao Vpre estaria
entre -2 mV e 2 mV, dentro da qual é possível acessar cerca de 250 estados distintos. Sendo assim, aplicamos 250 pulsos positivos, espaçados por 15 segundos,
seguidos de 250 pulsos negativos no Vpre, e mostramos que nosso dispositivo opera
como uma memória analógica, contendo 250 níveis não-voláteis de memória.
Além disso, como mostrado na Figura 5b, usando o dispositivo inteligente
proposto, fomos capazes de emular a curva de memorização/potenciação seguindo
o modelo de memória de Atkinson e Shiffrin41. Veja a similaridade do diagrama da Fi-
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gura 2a com o dado experimental publicado na Figura 5b: Inicialmente obtemos um
platô, que associamos à memória sensorial. Ao continuarmos aplicando pulsos Vpre,
a condutividade do dispositivo inteligente aumenta linearmente, simulando a STP,
evoluindo, finalmente, para a LTM (memória de longo prazo)31. Um fator importante
é em nosso dispositivo, o processo de memorização (mudança de condutividade do
filme) é reversível, mimetizando a perda de memória (caso tal ação for necessária).

FIGURA 5 –A) RESPOSTA DA CONDUTÂNCIA DO DISPOSITIVO INTELIGENTE EM FUNÇÃO DE
PULSOS SEQUENCIAIS DE ENTRADA EM VPRE. OBSERVE QUE OS ESTADOS DA MEMÓRIA
ANALÓGICA SÃO ESTÁVEIS; E B) CONSTRUÇÃO DA CURVA DE MEMORIZAÇÃO DE ATKINSON E
SHIFFRIN. FIGURAS ADAPTADAS DAS REFERÊNCIAS 30 E 31.

Finalmente testamos aspectos de aprendizagem por condicionamento em
nosso dispositivo inteligente. O circuito que mimetizaa matriz de “neurônios” artificiais que serão submetidos à aprendizagem de Pavlov é ilustrado a seguir. Este
circuito destina-se a emular o experimento de Pavlov, demonstrando a aprendizagem associativa em animais. Em nosso circuito, temos dois neurônios de entrada
N1 e N2, que estão conectados a N3, que é o neurônio de saída. N1 representa a
entrada relacionada à visão (“sight of food”) e N2 representa a entrada relacionado
à audição (“bell ringing”). Já o neurônio N3 é a saída e representa a “salivação”.
O elemento de sinapse S1 é um resistor normal, uma vez que qualquer visão de
comida deve gerar uma “salivação” como um resultado. Assim sendo, um sinal de
entrada Vpre no neurônio N1, deve necessariamente gerar uma corrente de saída
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no neurônio N3. Nosso dispositivo inteligente polimérico é aqui representado pelo
elemento S2.
No início do experimento, a sinapse tem uma alta resistência, pois o “toque
do sino” não ativa nenhuma “salivação” e, portanto, não dopa o filme de PBTTT (que
mantém sua alta resistência a corrente). Quando N1 e N2 disparam juntos, (visão
da comida e sino), o relé, (localizado na parte central do dispositivo) é ligado e o
pulso do N2 é passado para o lado pré-sináptico do dispositivo inteligente, alterando seu estado de condutividade e diminuindo sua resistência. Como o transistor é
operado pelo sinal da N1, ele “treina” o circuito e associa osino à visão da comida. O
estado do nosso dispositivo inteligente (S2) está agora permanentemente alterado,
e responde com alta condutividade. Assim sendo, quando entrarmos apenas com
um sinal em N2, audição do sino, haverá sinal de saída em N3 – ou seja, salivação.
Maiores detalhes sobre este experimento podem ser encontrados na referência 30
deste documento.

CONCLUSÃO
A inteligência é uma realidade e tem sido dominada praticamente pelos progressos de novos algoritmos e softwares. Neste projeto, propusemos a quebra deste paradigma e desenvolvemos um dispositivo inteligente que mimetiza o funcionamento de uma célula neuronal biológica. Utilizando propriedades físico-química de
polímeros, construímos uma memória analógica que funciona a partir de dopagem e
desdopagem iônica. Mostramos suas propriedades e discutimos à luz do modelo de
memória de Atkinson e Shiffrin. Finalmente, propusemos o uso destes dispositivos
de sinapse artificial enquanto plataforma inteligente para reconhecimento e classificação de doenças e pragas em culturas, a partir do imageamento de campos de
lavoura por meio de um “drone” (do inglês, Veículo Aéreo Não Tripulado).
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RESUMO
Computadores de Placa Única (Single Board Computers), ou SBCs, são computadores completos integrados numa única placa de circuito impresso. Normalmente possuem dimensões muito reduzidas, próximas ao tamanho de um cartão
de crédito, e custo acessível da ordem de algumas dezenas de dólares. Apesar das
dimensões e custos reduzidos, funcionalmente os SBCs são computadores muito
poderosos incorporando várias interfaces de entrada e saída de propósito geral
(GPIOs General Purpose I/O), conexão com a Internet sem fio e cabeada, portas
USB, sensores e atuadores. Com a evolução da tecnologia, SBCs tornaram-se uma
plataforma essencial para o desenvolvimento da Internet das Coisas e da Indústria
4.0. Em anos recentes, observa-se uma grande proliferação de modelos e volumes
de comercialização que em muitos casos ultrapassam milhões de unidades vendidas, como é o caso da SBC Raspberry PI projetada e manufaturada no Reino Unido.
Neste contexto, apresentamos o Programa Caninos Loucos que objetiva a especificação, projeto, desenvolvimento, manufatura e comercialização de uma família de
SBCs abertas totalmente desenvolvida no Brasil e na América Latina. O programa
Caninos Loucos busca desenvolver SBCs voltadas às necessidades da comunidade maker e, ao mesmo tempo, da indústria local, promovendo o desenvolvimento
de iniciativas em Internet das Coisas e Indústria 4.0, a partir da disponibilidade de
uma plataforma de desenvolvimento aberta que possa ser facilmente modificada e
adaptada às necessidades regionais da América Latina. Este projeto insere-se no
Plano Nacional de Internet das Coisas, promovido pelo Governo Federal Brasileiro.
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INTRODUÇÃO
A Internet das Coisas é uma rede de objetos físicos que incorporam computação embarcada, sensores, atuadores e conexão com a Internet; tornando-os
capazes de coletar, processar e transmitir dados1. Desta forma, objetos passivos,
passam a se comportar como objetos inteligentes e conectados, tornando possível incorporar inteligência artificial, criptografia, comunicação e outros mecanismos
computacionais. Com a Internet das Coisas passa a ser possível controlar objetos
remotamente, coletar e processar uma grande quantidade de dados, com os mais
diversos fins. Esta tendência foi viabilizada com a compatibilização e a miniaturização dos microcontroladores ocorridas nos últimos anos2.
O Programa Caninos Loucos1 visa o desenvolvimento de computadores de
placa única que podem ser utilizados como componentes para a criação de produtos, resultando numa plataforma aberta, interoperável e com padrões tecnológicos
não discriminatórios.
A sua especificação foi desenvolvida com o objetivo de integrar produtos para
computação de borda (edge computing) em aplicações de Internet das Coisas (IoT).
O uso de SBCs na criação de produtos tecnológicos têm o potencial de redução de
custos dado pelos ganho de escala, pela diminuição do custo de engenharia e pela
redução no tempo de desenvolvimento do produto.

CONTEXTO INSTITUCIONAL
O Programa Caninos Loucos2 é uma iniciativa desenvolvida no Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas da USP (CITI-USP)3, um Núcleo de Apoio à
Pesquisa (NAP) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP),
idealizada pelo prof. Marcelo Knorich Zuffo e seu grupo de pesquisa e pelo Jon “Maddog” Hall, precursor e disseminador o sistema operacional Linux de código aberto.

1 Um vídeo institucional sobre o projeto Caninos Loucos encontra-se no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=GWWeBloG-qA&feature=youtu.be
2 Informações sobre o projeto podem ser encontradas no endereço web http://www.caninosloucos.org.
3 http://www.lsi.usp.br/citi/
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O CITI-USP foi estabelecido como um Think Tank da USP, focado no futuro
e na prospecção das tecnologias da informação e da comunicação e sua interação
com o ser humano. Trata-se de um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação
interdisciplinar com foco em ações e projetos de impacto no longo prazo.
Do ponto de vista de pesquisa, o programa Caninos Loucos possui alto
caráter interdisciplinar. Isto possibilita aos pesquisadores o desenvolvimento de
conhecimentos pertinentes a aplicações de Internet das Coisas, sistemas embarcados e ao projeto de produtos eletrônicos. O caráter do modelo de pesquisa proposto também é de grande interesse para o aprimoramento científico e técnico dos
envolvidos, que trabalharão diretamente no CITI-USP (Centro Interdisciplinar de
Tecnologias Interativas) e contarão com o auxílio de professores, pós-graduandos
e profissionais da área, com grande experiência e conhecimento sobre o assunto.
Além disso, este projeto conta com caráter tecnológico extremamente inovador, abordando conceitos contemporâneos como IoT e computação de borda, que
possibilitam o estímulo à inovação tecnológica não só dos envolvidos no projeto
mas também dos por ele atingidos, como a comunidade tecnológica e o mercado
de eletrônica de consumo nacional.

FIGURA 1 - COMPUTADORES DE PLACA ÚNICA POSSIBILITAM UM UNIVERSO DE
APLICAÇÕES NO CAMPO DA INTERNET DAS COISAS E DA INDÚSTRIA 4.0
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Neste contexto, o CITI-USP convidou o Sr. Jon “Maddog” Hall para compor o
seu conselho científico em 2011. A partir deste convite, discussões e debates sobre
o desenvolvimento e promoção do paradigma FOSS (Free and Open Source Software) [3] começaram a tomar grande impulso na organização, e este conceito foi
extrapolado para o hardware e sistemas. A partir disso, começamos a formular o
conceito inovador de FOSH (Free and Open Source Hardware) [4].

FIGURA 2 - PRÉDIO DO CITI-USP NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
EM SÃO PAULO, BRASIL

Jon “maddog” Hall é um engenheiro de software, possui mestrado em Ciência
da Computação pelo Rensselaer Polytechnic Institute (1977) e um Bacharelado em
Comércio e Engenharia pela Drexel University (1973). Jon trabalha com informática
desde 1969, trabalhou para a Western Electric Corporation, Aetna Life and Casualty,
Bell Laboratories, Digital Equipment Corporation, VA Linux Systems, e SGI. Jon Hall
também é membro dos conselhos de várias empresas e organizações não governamentais, incluindo a Associação USENIX. É diretor do conselho Linux Professional
Institute e diretor executivo da Linux International.
Hall apoia o movimento de software livre. Seu interesse no sistema operacional Linux surgiu na época em que trabalhava na Digital Equipment, tornando-se
um fundamental apoiador de Linus Torvalds, ajudando-o a conseguir recursos para
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completar uma versão do Linux para a plataforma Alpha da Digital. Ele é reconhecido na comunidade de desenvolvedores no movimento do software livre, tendo
recebido o Prêmio de Reconhecimento para Toda a Vida por seus serviços à comunidade de Código Fonte Aberto no UK Linux and Open Source Awards, em 2006.

FIGURA 3 - JON MADDOG HALL (ESQUERDA) E LINUS TORVALDS (DIREITA)

Pelo empenho e dedicação de Jon “maddog” Hall ao projeto de promover o
paradigma de código aberto e livre no Brasil e na América Latina, decidimos chamar
nosso programa de computadores abertos de placa única de Caninos Loucos. Esta
marca foi registrada, conforme apresentado na Figura 4.

OBJETIVOS DO PROGRAMA CANINOS LOUCOS
O Programa Caninos Loucos objetiva o projeto, o desenvolvimento, a manufatura e a distribuição Single Board Computers (SBCs) de código aberto, para Internet das Coisas (IoT). O Programa almeja formar uma comunidade de desenvolvedores para uso da tecnologia de IoT no meio industrial e disseminar a aprendizagem
de eletrônica embarcada no Brasil.
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HISTÓRICO
A partir de um apoio da CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do MEC, através do programa CAPES-Pró-Defesa, em 2016
adquirimos componentes para a fabricação de um computador de placa única. No
caso, a partir de um aconselhamento de Jon Maddog Hall, decidimos fabricar as
placas abertas baseadas no computador Lemaker Guitar produzido pela startup
Lemaker4 sediada na China. Em dezembro de 2016, conseguimos fabricar um
lote de 84 computadores de placa única, totalmente funcionais, na Central de
Manufatura Avançada em Internet das Coisas, localizada no Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da Universidade de São Paulo.
A fabricação dos computadores de placa única em Dezembro de 2016, deu

FIGURA 4 - MARCA DO PROGRAMA CANINOS LOUCOS.

4 www.lemaker.com
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grande impulso ao programa, pois neste momento constatamos que poderíamos
desenvolver um projeto aberto e fabricá-lo por meios próprios, preservando assim
o conceito FOSS (Free and Open Source Software) e eventualmente estender o
conceito inovador que propomos ser FOSH (Free and Open Source Hardware).
Um desdobramento importante neste momento, foi a possibilidade de fabricarmos computadores e outros dispositivos de forma aberta, para a comunidade
local (empresas, startups, pesquisadores e sociedade em geral). Esta constatação
nos levou a propor à USP a criação da Central Multiusuário em Manufatura em
Internet das Coisas, que foi inaugurada um ano depois, em 21 de Dezembro de
2017, com a presença do Ilmo. Ministro de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Inovações Sr. Gilberto Kassab5.

A partir da manufatura com êxito dos computadores de placa única, nosso
FIGURA 5 - CENTRAL MULTIUSUÁRIO EM MANUFATURA AVANÇADA EM
INTERNET DAS COISAS LOCALIZADA NO CITI-USP

5 https://www.poli.usp.br/noticias/3132-poli-usp-inaugura-central-multiusuario-em-manufatura-avancada-em-internet-das-coisas.html
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próximo desafio foi o de dominar o projeto do hardware e dos circuitos integrados
componentes da placa. Trata-se de um desafio muito grande, visto que os circuitos
integrados que compõem os computadores de placa única são de grande complexidade, exigindo conhecimento especializado.
Neste contexto, procuramos a LSITEC Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (www.lsitec.org.br) que é uma Instituição de Ciência
e Tecnologia gestora do programa CI-Brasil. Em entendimentos da LSITEC com o
Ministério de Ciência Tecnologia, Comunicações e Inovações, o Programa Caninos
Loucos foi enquadrado como um Projeto Prioritário pelo Comitê de Tecnologia da
Informação (CATI) do MCTIC, o projeto Família de Single Board Computers Nacionais Abertos para Aplicações em Internet das Coisas. Este projeto foi publicado em
Setembro de 2017, e a partir daí equipes de projetistas da LSITEC começaram o
desenvolvimento completo de um computador de placa única totalmente nacional
incorporando prioritariamente semicondutores projetados e fabricados no Brasil.

HARDWARE E SOFTWARE DE CÓDIGO LIVRE E ABERTO

FIGURA 6 - PRIMEIRO LOTE DE COMPUTADORES DE PLACA ÚNICA FABRICADAS
EM DEZEMBRO DE 2017
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Os termos software de código livre e aberto, ou FOSS (Free and Open Source Software) [2] referem-se a um software que pode ser livremente licenciado para
conceder a usuários o direito de uso, cópia, estudo, mudança e melhoria em seu
projeto através da disponibilidade de seu código fonte. É importante ressaltar que
o termo “livre” não significa gratuidade, visto que existem custos expressivos associados ao desenvolvimento e esforço de engenharia destas tecnologias. O conceito
FOSS tem se disseminado pelas comunidades técnicas e científicas, uma vez que
os seus benefícios potenciais tem sido crescentemente reconhecidos, tanto por corporações como por indivíduos.
FOSS é um termo inclusivo que cobre tanto o movimento de software livre
como o movimento de software de código aberto, os quais apesar de resultarem
em modelos de desenvolvimento similares, possuem diferentes culturas e filosofias. O software livre foca na liberdade fundamental que ele dá a seus usuários,
enquanto que o software de código aberto foca nas vantagens práticas do modelo
de desenvolvimento.
O desafio do programa Caninos Loucos é estender o conceito FOSS para o
FOSH (Free and Open Software and Hardware) tendo em vista, que apenas recentemente o conceito de hardware aberto foi introduzido, possuindo ainda uma grande
lacuna nos modelos de licenciamento e de sustentabilidade da comunidades de
desenvolvedores.

RESULTADOS
O Programa Caninos Loucos, propõe uma família de Computadores de Placa
Única, como apresentado na Figura 7. A família de Computadores de Placa Única é
composta dos seguintes membros:
a) Computadores modelo Pulga: Trata-se de computadores de pequena dimensão, neste caso, computadores do tamanho aproximado de uma moeda
de 10 centavos de real. Com poder computacional considerável e sensores
nativos, pode ser considerado um smart sensor node. Além disso, possui a
opção de ser alimentado por meio de Harvesting [5], o que amplia muito as
possibilidades de aplicação dessa SBC. Essas aplicações encontram-se na
chamada Borda-da-Borda (Edge-of-the-edge) [6], que são aplicações finais
da Internet das Coisas como dispositivos em vestuário (wearables), implantes em seres vivos, dispositivos do cotidiano (lâmpadas, talheres, móveis,
ornamentos, plantares e cultivares, dentre outros). A placa Pulga é apresentada na Figura 8;
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b) Computadores modelo Labrador: Apresentada na Figura 9, trata-se de
computadores de média dimensão, normalmente do tamanho de um cartão
de crédito, neste caso trata-se de computadores completos com múltiplos núcleos de processamento com barramento de dados e endereços de 32 ou 64
bits. Estes computadores são dotados de grande volume de memória (entre
1 GB a 8 GB de RAM) e armazenamento de massa (entre 4 GB e 128 GB). A
Labrador possui também interfaces de comunicação de alta velocidade como
Bluetooth 5.0, Wi-Fi IEEE 802.11, LoRA, e Ethernet, além de uma unidade de
processamento gráfico (GPU) .
c) Computadores modelo Bankhar: Bankhar é uma raça de cachorros asiáticos utilizados ao mesmo tempo proteger e conviver com humanos, trata-se
do maior cão existente no planeta. Os Computadores modelo Bankhar tem
como o objetivo realizar processamento intensivo na borda em IoT e 4.0,
como é o caso dos processamentos requeridos em inteligência artificial. [7]

FIGURA 7 - FAMÍLIA DE COMPUTADORES DE PLACA ÚNICA DO PROGRAMA CANINOS LOUCOS
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FIGURA 8 - COMPUTADOR DE PLACA ÚNICA PULGA.

FIGURA 9 - COMPUTADOR DE PLACA ÚNICA LABRADOR
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A placa Labrador possui um conceito inovador denominado COM (Computer on a Module), ou seja, decidimos integrar todo o computador num módulo extremamente compacto, visando o estabelecimento de um padrão aberto. A Figura
10 apresenta o Módulo COM Labrador, este módulo é particularmente interessante
pois faz uso de memória encapsuladas no Brasil pela empresa SMART Modular,
sediada na cidade de Atibaia em São Paulo. Destaca-se que engenheiros e projetistas do programa Caninos Loucos conseguiram desenvolver integralmente o Núcleo
(Kernel) do sistema operacional Linux e com êxito portaram a última versão da
distribuição Debian.

FIGURA 10 - MÓDULO LABRADOR COM NÚMERO 1.000 FABRICADO NO CITI-USP, EM MARÇO DE 2019.
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FIGURA 11 - LOTE PILOTO DE 1.000 LABRADORES PROJETADAS, FABRICADAS E INCORPORANDO
MEMÓRIAS ENCAPSULADAS NO BRASIL PELA EMPRESA SMART MODULAR.

FIGURA 12 - COMPUTADOR DE PLACA ÚNICA BANKHAR COM 4 MÓDULOS LABRADOR E
INTERFACE DE REDE DE ALTA VELOCIDADE
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ATIVIDADES DE DIFUSÃO E INTERCÂMBIO NA AMÉRICA LATINA
Desde o início do programa Caninos Loucos, Jon Maddog Hall se voluntariou
para disseminar o projeto. Destacamos aqui alguns grupos que estão sendo contemplados com o lote piloto de placas Fabricadas em Março de 2019:
• Argentina: na argentina o Programa Caninos Loucos estabeleceu uma parceria com a empresa CLA Carrera Linux. A empresa CLA Carrera Linux é
o primeiro centro de treinamento em tecnologias Open Source exclusivamente dedicada ao Linux, oferecendo cursos presenciais e à distância. A
comunidade da CLA consiste em 5.000 membros associados a uma comunidade de código aberto denominada SysARMY
• Uruguai: No Uruguai, foram estabelecidos os seguintes pontos de parceria:
ANTEL Companhia de Telefonia Pública e Universidad de La Republica.
• Bolivia - Membros da comunidade FOSS na Bolívia, tem divulgado o programa Caninos Loucos.
• México: No México, existe um núcleo de pesquisadores na Universidade
de Guadalajara divulgando o programa.
Finalmente, o Jon Maddog Hall participa ativamente da Comunidade de Software Livre no Brasil, divulgando o programa Caninos Loucos na na Campus Party
São Paulo, Recife, Brasília, Natal e mais recentemente em Manaus.
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CONCLUSÃO
Computadores de Placa Única são elementos fundamentais em todas aplicações de IoT e na Indústria 4.0, desde aplicações da vida cotidiana até aplicações
avançadas na Indústria, saúde, cidades inteligentes e no agronegócio e pecuária.
O domínio desta tecnologia no Brasil e na América Latina e a constituição de uma
comunidade de desenvolvedores, na abordagem FOSH é de fundamental importância para a expansão do 4.0 na região. O programa Caninos Loucos, apoiado pelo
Ministério de Ciência Tecnologia, Comunicações e Inovações, no âmbito do Plano
Nacional de Internet das Coisas, objetiva suprir esta demanda essencial.
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RESUMO
A importância da siderurgia no mundo atual é indiscutível. Com o advento das
técnicas da Indústria 4.0, a implantação de processos altamente eﬁcientes e que
possibilitem a tomada de decisões baseadas em dados mostra-se interessante em
aplicações de larga escala, tal qual é o caso da siderurgia. Sendo assim, o presente
artigo tem como objetivo introduzir o desenvolvimento de um sistema para automatização do reconhecimento de placas de aço bruto, um dos principais produtos
de exportação da siderurgia no Brasil. O método proposto é capaz de localizar os
números de série em placas de aço com precisão de 70% sob condições diversas
e de 93% em casos em que o ambiente apresenta características mais controladas.
Ao contrário de técnicas anteriores que requerem grandes quantidades de dados
processados por operadores humanos ou condições de operação especíﬁcas, as
soluções apresentadas envolvem mínimo esforço humano.
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INTRODUÇÃO
A siderurgia é uma das indústrias mais fundamentais do mundo moderno, provendo matéria-prima para diversos setores, do automobilístico e o eletro-eletrônico
à construção civil e o agrícola (Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação
Mineral - SGM, 2018). Em relação a outros metais, o aço é uma alternativa de baixo
custo que apresenta propriedades físicas interessantes para diversas aplicações.
Ainda, o aço é completamente reciclável (Broadbent, 2016), possibilitando o modelo
circular de negócio em que produtos são projetados e fabricados levando em consideração etapas de reparação, recondicionamento, reutilização e reciclagem.
Conforme o Anuário do Aço, publicado pela Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Brasil em 2018, foram produzidos 1,67 bilhão de
toneladas de aço bruto em 2017. A China manteve-se pioneira no segmento, com
831 milhões de toneladas produzidas, enquanto o Brasil ocupa a 9a posição no
ranking. Em relação à América Latina, o Brasil é o principal produtor de aço bruto,
sendo responsável por mais de 50% de toda a produção (Secretaria de Geologia,
Mineração e Transformação Mineral - SGM, 2018).
Um dos principais produtos da indústria siderúrgica, e o principal produto de
exportação da indústria siderúrgica brasileira são as placas de aço bruto. Centenas
de placas de aço bruto passam por linhas de produção diariamente. Apesar de poderem ser compostas de ligas metálicas diferentes dependendo do propósito ﬁnal
a que serão destinadas, as placas possuem dimensões e tonalidades semelhantes, sendo na maioria dos casos visualmente indistinguíveis. Uma solução comum
na indústria para permitir o controle de estoque e de processo é a inscrição de
números de série (SINs) em uma das faces da placa (Zhao et al., 2014b). Com o
alto volume de produtos, porém, a conferência manual de cada placa mostra-se
uma tarefa onerosa.
Neste cenário, a aplicação de técnicas da Indústria 4.0 é primordial para
obtenção de um modelo de negócio em larga escala sustentável e competitivo. A
Indústria 4.0, também conhecida como a 4a Revolução Industrial, corresponde à
geração das fábricas inteligentes, em que a colaboração simbiótica humano-máquina permite a criação de sistemas autônomos altamente eﬁcientes e produtivos
(Thames and Schaefer, 2016). Assim, espera-se que a integração dos pilares de
transformação da Indústria 4.0 nos processos de manufatura tradicionais permita
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ﬂuxo de melhoria contínua baseado em dados e maior foco nas atividades geradoras de valor, reduzindo desperdícios de recursos e capital (Vaidya et al., 2018).

JUSTIFICATIVA
Devido ao risco de acidentes associado ao trânsito de pessoal nos pátios de
estoque para leitura e registro dos números de série em placas de aço e o volume
de trabalho manual envolvido na tarefa, é desejável uma solução alternativa. Sabese, também, que a automatização do processo é um pré-requisito importante para
que outras partes da cadeia de produção possam ser também automatizadas (Lee
et al., 2019). Ainda, um benefício direto da implementação do sistema computacional de identiﬁcação, e uma das motivações iniciais para seu desenvolvimento, é a
redução do tempo gasto na localização das placas no pátio de estoque.
O reconhecimento automático de SINs é desaﬁador, tanto pela forma em que
as sequências são gravadas nas placas quanto pelo contexto das imagens trabalhadas. O processo de pintura dos números de série é realizado a altas temperaturas,
frequentemente resultando em caracteres borrados e deformados. Ainda, o processamento de cenários de fábrica sem um referencial deﬁnido ou identiﬁcação das regiões
de interesse é uma tarefa complexa. A Figura 1 exempliﬁca cenários em que o sistema de identiﬁcação automática de SINs desenvolvido neste projeto opera. Observa-se na Figura 1a que a sequência de caracteres apresenta deformação considerável,
diﬁcultando a leitura dos números mesmo por um operador humano. Para obter um
sistema satisfatoriamente autônomo, é interessante, então, a aplicação de técnicas
estado-da-arte em Inteligência Computacional, em particular, das Redes Neurais
Convolucionais (Tian et al., 2016; Tang and Wu, 2017; Lee et al., 2018).

FIGURA 1: EXEMPLO DE IMAGENS CONTENDO SINS A SEREM IDENTIFICADOS
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Outro fator de motivação para o projeto é que, até o momento, a grande maioria dos estudos em reconhecimento automático de SINs foi realizada por pesquisadores em nações competidoras do Mercosul no cenário de exportação de aço bruto,
concentrando-se principalmente na China e na Coreia do Sul (Koo et al., 2009; Zhao
et al., 2014a; Lee et al., 2018, 2019). Em contrapartida, existem poucas referências
sobre a automatização de processos siderúrgicos produzidas na América Latina.
Dada a importância estratégica da indústria, acredita-se que os avanços trazidos
pela produção de conhecimento na área são essenciais para impulsionar a competitividade do segmento nos países integrantes do Mercosul.

OBJETIVOS
O objetivo geral do projeto é a automatização da identiﬁcação de placas de
aço bruto, por meio de técnicas de Inteligência Computacional, para gestão de estoque e de processos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Possibilitar o rastreamento automático de processos relacionados à produção de placas de aço bruto;
• Possibilitar a automatização da linha de produção;
• Introduzir técnicas da indústria 4.0 para promover a competitividade do cenário siderúrgico nacional;
• Validação de duas modalidades de sistema de identiﬁcação de SINs: utilizando câmeras industriais e utilizando câmeras mobile;
• Propor técnicas de localização de texto em imagem independentes da posição do texto e de condições de iluminação;
• Reduzir a necessidade de operários transitarem em meio a placas de aço
bruto e o risco de acidentes nos pátios em que as placas são estocadas;
• Promover a divulgação cientíﬁca e o ramo de Pesquisa e Desenvolvimento
em técnicas da Indústria 4.0 no Brasil.

TRABALHOS RELACIONADOS
Um dos grandes desaﬁos de problemas envolvendo Visão Computacional é
que cada domínio requer um conjunto de técnicas especíﬁcas, que nem sempre generalizam satisfatoriamente para outras situações. Do primeiro trabalho de reconhecimento de SINs (Asano et al., 1992) aos trabalhos mais recentes (Koo et al., 2009;
Lee et al., 2017, 2018, 2019), as metodologias descritas na literatura baseiam-se na
premissa de que ou a ﬁgura possui uma quantidade de placas previamente conhe-
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cida - geralmente limitada a uma ou duas placas, fotografadas em uma posição ﬁxa
ainda na esteira de produção - ou existe uma quantidade considerável de imagens
rotuladas, facilitando a identiﬁcação das regiões de interesse para extração dos
números de série.
Apesar desses estudos fornecerem uma base técnica para o tratamento das
imagens, as soluções não se adaptam diretamente para o domínio deste projeto.
Como visto na Figura 1, uma única imagem pode conter dezenas de SINs não
rotulados para identiﬁcação. Ainda, a posição e a rotação das placas variam entre
imagens diferentes, de forma que não é trivial obter a projeção do eixo que contém
cada cadeia de caracteres para posterior segmentação.
O reconhecimento de SINs pode ser considerado uma instância do problema de reconhecimento de texto em imagens naturais (Lee et al., 2019). Conforme
observado no estudo de Ye and Doermann (2015), abordagens utilizando técnicas
avançadas de aprendizado de máquina e otimização têm se mostrado promissoras
para a extração de texto em vários cenários diferentes. Em particular, as redes neurais convolucionais (RNCs) mostram-se eﬁcazes no reconhecimento de caracteres
alfanuméricos (Liu et al., 2017). Desde o trabalho realizado em Le-Cun et al. (1989),
um dos marcos da utilização de RNCs para reconhecimento de texto, muitos modelos de redes diferentes foram desenvolvidas. Neste projeto, optou-se pela utilização
de uma arquitetura baseada na VGGNet (Simonyan and Zisserman, 2014), um modelo de baixa complexidade de implementação e que apresenta bons resultados em
tarefas de classiﬁcação de imagens (Canziani et al., 2016).
Como pode ser observado na Figura 2, a RNC recebe como entrada a imagem de um caractere já segmentado e realiza sua identiﬁcação, retornando para o
sistema o valor lido. É necessário, então, pré-processar as imagens originais, extraindo a posição de cada SIN para posterior segmentação. Com base no trabalho
de Alginahi (2010), utilizou-se:
•	ﬁltros bilaterais e gaussianos, que permitem a suavização das imagens sem
a perda de informações importantes (Tomasi and Manduchi, 1998; He et al., 2010);
• equalização adaptativa de histograma com limite de contraste (CLAHE),
para aumento do contraste da imagem e redução do efeito de ampliﬁcação de ruído
(Pizer et al., 1987);
•	ﬁltragem morfológica, por meio de operações de erosão e dilatação, para
lidar com a perda de informações de cada caractere no processo de segmentação;
e
• janelas deslizantes, para identiﬁcação das cadeias de caracteres na imagem (Tian et al., 2015).

198

FIGURA 2: FLUXO DA RNC PARA RECONHECIMENTO DE CARACTERES

METODOLOGIA
A imagem recebida é pré-processada por um conjunto de operações envol-vendo ﬁltros de redução de ruído, aumento de contraste e redimensionamento. Em
seguida, um algoritmo de janelas deslizantes identiﬁca e extrai as regiões da imagem em que as sequências de caracteres estão localizadas. O resultado passa por
mais uma etapa de extração e transformações morfológicas, segmen-tando as regiões individuais de cada caractere. Uma rede neural convolucional é, então, utilizada
para reconhecer o conteúdo do caractere. Enﬁm, caso necessá-rio, são aplicadas
correções nos SINs encontrados, baseadas no conhecimento prévio do domínio. A
Figura 3 resume os passos principais para o reconheci-mento de números de séries
de placas de aço.
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FIGURA 3: FLUXOGRAMA DA APLICAÇÃO

AQUISIÇÃO DE IMAGENS
Para o desenvolvimento exploratório do sistema e validação das técnicas
pro-postas, foram adquiridas imagens capturadas por câmera em posição ﬁxa e
por câmera mobile, providas pela Gerdau S.A.1. O conjunto ﬁnal obtido possibilita a
simulação do ambiente industrial em que o sistema irá operar. O posiciona-mento
relativo das câmeras que capturam as imagens de entrada do sistema de reconhecimento é como mostra a Figura 4.

1 https : //www2.gerdau.com.br acesso em 07/05/2019
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FIGURA 4: POSICIONAMENTO RELATIVO DA CÂMERA PARA CAPTURAR SINS EM PLACAS DE AÇO BRUTO

Por apresentarem características distintas em relação à quantidade de SINs
presentes na imagem, à rotação das placas e à iluminação, duas soluções foram
implementadas. Em ambos os casos, a aplicação foi restrita a SINs gravados com
fonte padrão no processo de pintura industrial, sendo que sequências es-critas à
mão foram desconsideradas. Nas imagens de câmera ﬁxa, o objetivo do sistema é
ser capaz de reconhecer as sequências presentes apenas nas placas carregadas
pela garra industrial, que pode estar em qualquer região da imagem. As seções a
seguir apresentam em detalhes cada abordagem.

IMAGENS DE CÂMERA FIXA
As imagens adquiridas na conﬁguração de câmera ﬁxa apresentam caracte-rísticas desaﬁadoras. Não se sabe previamente o número de placas de aço que se
deseja reconhecer ou suas posições relativas na imagem. Ainda, uma mesma imagem pode conter dezenas de números de série a uma distância considerá-vel da
câmera, implicando em caracteres com baixíssima resolução. É oportuno destacar,
porém, que para esta abordagem deseja-se identiﬁcar apenas as pla-cas carregadas pela grua. Para lidar com a incerteza concernente à localização das placas e
da região de interesse de leitura, método proposto é baseia-se na abordagem de
“janelas deslizantes”, comumente empregada em tarefas de loca-lização de texto
em imagem (Neumann and Matas, 2013).

PRÉ-PROCESSAMENTO
Em sistemas de reconhecimento de caracteres, a etapa de pré-processamento permite a remediação de características indesejáveis da imagem, que po-
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dem im-pactar no desempenho do sistema. O pré-processamento busca, por exemplo, corrigir variações de iluminação e rotação dos eixos da ﬁgura, e eliminar ruídos
(Alginahi, 2010).
Para as imagens obtidas por ambas as conﬁgurações de aquisição, o primeiro passo adotado foi a redução de ruído por meio da técnica Fast Non-Local Means
Denoising (Buades et al., 2011). Em seguida, as imagens são redimensionadas, de
forma que se obtenha um comprimento padrão de 700 pixels, dado que a pa-dronização facilita o tratamento nas etapas posteriores do processo. As imagens redimensionadas são então suavizadas por meio de convolução com um ﬁltro bi-lateral
(Tomasi and Manduchi, 1998), reduzindo ainda mais o ruído ao passo que preserva
os contornos presentes na imagem. Enﬁm, as imagem são convertidas para escala
de cinza. Sob o resultado, é aplicada a equalização adaptativa de histograma com
limite de contraste, ou CLAHE (Pizer et al., 1987), melhorando a deﬁnição dos contornos em cada região da imagem. A Figura 5 demonstram os sub-produtos de cada
etapa do processo.

FIGURA 5: PROCESSO DE FILTRAGEM

(a) Original

(b) Denoising

(d) Escala de Cinza
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(c) Bilateral

(e) CLAHE

JANELA DESLIZANTE
As sequências possuem um padrão de caracteres pré-deﬁnido: 8 números para a
sequências maiores seguidos de 3 ou 4 números para as sequências me-nores. Nestas
condições, é interessante o uso das as “janelas deslizantes” (Tian et al., 2015) para identiﬁcar as sequências pela imagem. As janelas percorrem a imagem como um todo,
extraindo, a cada passo, recortes que são analisadas para detectar a presença
de caracteres.
Dimensionou-se a janela deslizante para seja possível obter uma relação de aproximadamente 5 pixels em comprimento para 1 pixel em altura, dado que a região que contém as sequências numéricas das placas apresentam um padrão retangular semelhante.
Por exemplo, caso a imagem tenha 700 pixels de com-primento, a primeira janela terá:
(1)
Cada janela percorre a imagem da esquerda para a direita e de cima para
baixo, com um passo de 11 pixels. Após a varredura completa da imagem, o tamanho
da janela é reduzido e o processo se reinicia. No momento que o comprimento da
janela reduzida seja menor ou igual à 20% do comprimento original da imagem, o
procedimento se encerra. Observou-se que abaixo de 20%a janela é muito pequena,
de forma que o conteúdo extraído não é representativo o bastante para ser analisado.
No exemplo anterior, o deslizamento irá ﬁnalizar com uma janela de dimensões:
(2)
A Figura 6 exemplifica o funcionamento das janelas deslizantes:

FIGURA 6: EXEMPLO DE JANELA PERCORRENDO A IMAGEM
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As janelas podem ser de quatro tamanhos, dependendo de seu comprimento:
•
•
•
•

Extra grande: entre 100% e 90% do comprimento original da imagem;
Grande: entre 90% e 50% do comprimento original da imagem;
Média: entre 50% e 40% do comprimento original da imagem;
Pequena: entre 40% e 20% do comprimento original da imagem;

A separação em tamanhos diferentes é útil pois recortes extraídos com tama-nhos diferentes apresentam características distintas em relação a presença de
ruído e variação de iluminação. Assim, a segmentação em tamanhos de janela permite a aplicação tratamentos diferentes para cada caso. A Figura 7 apresenta as
operações executadas nos recortes extraídos pelos diferentes tamanhos de janela.

FIGURA 7: FLUXO DE PROCESSAMENTO DAS JANELAS DESLIZANTES
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A Figura 8 exemplifica em detalhes o procedimento aplicado em um recorte
extraído por uma janela média, até que sejam encontrados contornos que possivelmente representem as sequências.

FIGURA 8: PROCESSO DA JANELA DESLIZANTE

(a) Escala de Cinza

(b) Threshold

(c) Dilation

(e) Closing

(f) Máscara

(d) Opening

Em janelas grandes e extra-grandes, o filtro blur é utilizado para remover
ruídos e suavizar os detalhes de recortes extraídos, dado que a extração de uma
área maior da imagem implica em maior possibilidade de enquadramento de informações irrelevantes para a determinação da sequência. Em processamento de
imagens, efeitos de suavização, como o do ﬁltro proposto, podem ser alcançados
por meio de operações de convolução entre o recorte da imagem e um kernel (matriz ou máscara) escolhido. A Equação 3 representa um exemplo de kernel utilizado
em recortes de janelas grandes.

(3)

O resultado da convolução e da conversão para a escala de cinza (Figura
8a) sugere um padrão: coloração mais próxima do branco para as sequências e
coloração mais próxima do preto para outras informações da imagem. Utiliza-se,
então, a função threshold (binarização) para acentuar a distinção entre a coloração
da sequência e o background (Figura 8b).
O uso do threshold pode ocasionar a perda de informações relevantes sobre o contorno dos caracteres, principalmente quando a imagem apresenta grande
variação de iluminação. O problema pode ser contornado por meio de técnicas de
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ﬁltragem morfológica, em especial, da combinação de operações de erosão e dilatação dos pixels brancos Dougherty (1992), Alginahi (2010). A Figura 9 exempliﬁca
a recuperação do contorno após a etapa de binarização de um re-corte extraído por
uma janela grande.

FIGURA 9: EXEMPLO DE RECUPERAÇÃO DOS CONTORNOS APÓS A ETAPA DE BINARIZAÇÃO

(a) Escala de cinza

(b) Threshold

(c) Dilatação

(d) Erosão

A localização dos contornos encontrados é guardada após cada passagem
das janelas. A Figura 10 mostra enquadramentos dos contornos encontrados pelas
janelas extra-grande, grande e média:

FIGURA 10: ENQUADRAMENTOS ENCONTRADAS APÓS A PASSAGEM DAS
JANELAS EXTRAGRANDE À PEQUENA
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Os enquadramentos (boxes) encontrados podem ser classiﬁcados entre:
bons, incompletos ou falso-positivos - casos que o algoritmo considera relevante,
po-rém não contém informações sobre a sequência. Ao ﬁnal do tratamento com
to-das as janelas, as boxes boas e falso-positivos, ou seja, as boxes de proporções
5:1, são isoladas para para análise. As demais boxes, consideradas incompletas,
são descartadas.

IMAGENS DE CÂMERA DE CELULAR
No caso de imagens adquiridas por câmera de dispositivos mobile, as sequên-cias numéricas das placas apresentam-se mais centralizadas em relação às
ob-servadas em câmera ﬁxa, que podem estar localizadas em qualquer região da
imagem. Ainda, como é representado na Figura 4b, o cenário ao redor das placas é
mais simples. Assim, desenvolveu-se uma metodologia baseada nas distinções de
coloração das sequências em relação às demais informações da imagem, eliminando a necessidade da utilização das janelas deslizantes.

PROCESSAMENTO
A etapa de processamento para imagens mobile objetiva explicitar as sequên-cias numéricas em relação ao cenário e eliminar a inﬂuência de possíveis vari-ações de iluminação. As principais operações aplicadas no pré-processamento são
conforme os passos abaixo:
1. redimensionar a imagem de entrada para o comprimento padrão (700 pi-xels);
2. extrair os planos R, G e B da imagem;
3. criar duas cópias de cada plano extraído;
4. em uma das cópias, aplicar em sequência as operações de erosão e sua-vização (blur);
5. normalizar a diferença absoluta entre a cópia processada e a imagem ori-ginal do plano;
6. repetir os passos 4 e 5, aplicando uma operação de dilatação, em lugar da
erosão;
7. recombinar os planos para o resultado da erosão e da dilatação;
8. realizar blending das imagens obtidas, de forma que:
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9. extrair o canal R do resultado do passo 8;
10. normalizar, suavizar e binarizar a imagem extraída, sendo que os demais
canais são descartados.
A Figura 11 apresenta alguns dos resultados intermediários do processo:

FIGURA 11: PROCESSAMENTO DAS IMAGENS ADQUIRIDAS POR CÂMERA MOBILE

(a) Original

(b) Dilatação

(d) Blending

(c) Erosão

(e) Binarização

IDENTIFICAÇÃO DE SEQUÊNCIAS E SEGMENTAÇÃO DOS CARACTERES
A partir da imagem binarizada obtida após o pré-processamento, são extraídos todos contornos possíveis contidos na ﬁgura. Cada contorno é então analisado,
de forma que a menor box possível que contém o contorno e seu respectivo centro
são guardados para inspeção caso o contorno forme uma envoltória convexa
(Brahmbhatt, 2013) de área entre 100 e 15000 pixels2 e a razão entre o comprimento e a altura da box esteja entre 0.2 e 3. Enquadramentos que apresentam características fora das faixas citadas são considerados ilegíveis e, portanto, descartados.
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Após determinar todas as boxes candidatas, são calculados o comprimento e
a altura média do conjunto. Os parâmetros calculados permitem o recorte aproximado da imagem em cada posição de interesse localizados em uma mesma região
(placa ou fora da placa), conforme pode ser observado na Figura 12a.
O conteúdo de cada box extraída é analisado por uma Rede Neural Convolu-cional para diferenciar regiões da imagem que possuem caracteres das demais.
Os centroides das boxes que possuem caracteres e estão localizadas a uma mesma altura relativa são então conectados, possibilitando a extração da região da
sequência como um todo (Figura 12b).

FIGURA 12: PRÉ-PROCESSAMENTO DAS BOXES NO CASO MOBILE

(a) Boxes extraídas para análise
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(b) Boxes de cada sequência
encontrada
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Por último, utiliza-se a informação da reta encontrada pela conexão dos cen-troides para realizar uma operação de transformação de perspectiva (Rosebrock,
2014), corrigindo possíveis rotações das placas em relação à câmera:

FIGURA 13: CORREÇÃO DE PERSPECTIVA APLICADA À BOX EXTRAÍDA

(a) Perspectiva original

(b) Perspectiva corrigida

SEGMENTAÇÃO DOS CARACTERES DAS SEQUÊNCIAS
Após o pré-processamento das imagens, é aplicada uma etapa de extraçãode caracteres, excluindo falso-positivos e gerando novos recortes a partir dos enquadramentos encontrados. Os produtos deste processo são sub-imagens contendo apenas o caractere, para serem classificados pela Rede Neural Convolucional,
e a respectiva posição relativa do caractere na sequência.

IMAGENS DE CÂMERA FIXA
Para o reconhecimento de sequências, os recortes obtidos são analisados,
identificando se o seu conteúdo contém uma sequência ou se o enquadramento
corresponde a um falso-positivo. Deﬁne-se que para a box ser considerada falso-positivo, a quantidade de contornos encontrados dentro do recorte deve ser maior
que quatro, para as sequências menores, ou menor que oito, para as maiores. Isso
se deve ao fato de que sabe-se que as sequências são geralmente compostas de
oito caracteres numéricos seguidos de três números ou três nú-meros e uma letra.
Cada recorte da imagem original passa por uma nova etapa de processa-mento. Inicialmente os valores dos canais RGB em cada pixel são normalizados.
Então, as imagens são redimensionadas de forma que a nova altura seja igual a
100 pixels, mantendo a relação de aspecto da imagem. A imagem redimen-sionada
é convoluída com um ﬁltro bilateral e convertida em escala de cinza. Em seguida, a
imagem é novamente convoluída com um kernel de dimensões 15 × 15:
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(4)

Enfim, o resultado normalizado da convolução passa por uma operação de
binarização adaptativa (Sajjad, 2010), produzindo o resultado da Figura 14.

FIGURA 14: PRÉ-PROCESSAMENTO DOS RECORTES PARA EXTRAÇÃO DE CARACTERES

(a) Original

(b) Após processamento

Após o pré-processamento do recorte, são extraídos os possíveis contornos
dos caracteres presentes na imagem. Uma vez que os caracteres apresentam proporções relativamente elípticas e que os recortes foram redimensionados para uma
altura ﬁxa, os contornos podem ser estimados analisando a forma do contorno extraído e a respectiva área contida pelo contorno. Assim, é possível eliminar regiões
da imagem que não correspondem aos caracteres de interesse. A Figura 15a mostra uma sequência grande corretamente identiﬁcada, enquanto a Figura 15b demonstra um exemplo de falso-positivo. No passo anterior, o recorte foi considerado
como uma possível sequência grande, a julgar pelas suas proporções. Contudo,
descarta-se o recorte por não respeitar as características procuradas, dado que
apenas um contorno foi encontrado.

FIGURA 15: EXEMPLOS DE RECORTE

(a) Sequência grande
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(b) Falso-positivo
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IMAGENS DE CÂMERA MOBILE
A partir das boxes de cada SIN, obtidas conforme a Figura 12, são deter-minadas a presença de subsequências grandes - seis ou mais boxes de região numérica próximas - e pequenas - três ou menos boxes individuais próximas. Para cada
subsequência extraída, é criada uma máscara de fundo uniforme com as mesmas
dimensões da região da subsequência. A máscara é preenchida com os contornos
de cada caractere, extraídos por meio da binarização da região nu-mérica obtida na
etapa de pré-processamento. A Figura 16 exempliﬁca passo a passo o processo:

FIGURA 16: EXEMPLO DE DETECÇÃO DE CARACTERES EM
SEQUÊNCIAS GRANDES DE IMAGENS MOBILE

RECONHECIMENTO DE CARACTERES
O uso de técnicas de Aprendizado de Máquina fez-se necessário em três situações:
• na diferenciação de boxes contendo regiões de interesse (caracteres alfa-numéricos) de boxes contendo regiões externas aos SINs;
• na tradução das imagens de caracteres numéricos para texto; e
• na tradução das imagens de letras para texto.

GERAÇÃO DO CONJUNTO DE DADOS DE TREINAMENTO
Seguindo os procedimentos descritos na seção 5.2, processou-se aproxima-damente 200 imagens de testes fornecidas com qualidade satisfatória. Obteve-se,
então, por volta de cinco mil caracteres para compor o dataset de treino da RNC,
contendo caracteres numéricos de zero a nove, rotulados por operadores humanos.
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O conjunto de dados obtido apenas pela abordagem não é suﬁcientemente
grande para treinar uma RNC. No geral, redes treinadas com poucos dados não
generalizam bem para dados de validação e de testes, sofrendo com o problema de
overﬁtting. Uma forma de contornar a situação é por meio de técnicas de data augmentation (Perez and Wang, 2017). Assim, criou-se 6 cópias para cada ca-rácter
extraído, a partir da combinação de técnicas de normalização de imagem, remoção
de ruído e conversão para preto-e-branco. Ao ﬁnal, o dataset consiste de 35 mil
caracteres, utilizados para o treino da rede.

TREINAMENTO DO MODELO
Nos três casos em que é necessário utilizar o ferramental de Aprendizado de
Máquina para que seja possível realizar o reconhecimento dos caracteres na aplicação,
optou-se pelo uso de uma Rede Neural Convolucional. Devido à pequena quantidade
de dados disponíveis por classe de caractere, a VGG-11, uma versão compacta da
VGGNet (Simonyan and Zisserman, 2014), cuja arqui-tetura pode ser vista na Figura
17, foi utilizada para classiﬁcação das imagens. A partir das imagens dos caracteres
obtidas por pré-processamento, foi realizada uma nova etapa de data augmentation
utilizando as operações padrão (Image-DataGenerator) da biblioteca Keras (Chollet et
al., 2015), como rotações de 0o a 25o, aplicação de 20% de zoom na imagem e espelhamento horizontal. O con-junto ﬁnal foi então dividido entre 80% de imagens para
treino e 20% para teste. A otimização do modelo é feita com base na minimização da
função categori-cal_crossentropy. O treinamento da rede foi realizado em 100 épocas,
com uma taxa de aprendizado de 1 × 10−3 e considerando um batch de tamanho 32.

FIGURA 17: ARQUITETURA DA REDE NEURAL CONVOLUCIONAL UTILIZADA
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Os resultados do treinamento podem ser vistos na Figura 18:

FIGURA 18: RESULTADOS DO TREINAMENTO PARA CARACTERES NUMÉRICOS

(a) Perda x Época

(b) Acurácia x Época

O resultado obtido para cada caractere é concatenado, formando as sequências de oito e três números. A sequência encontrada passa, então, por uma última
etapa de processamento, em que conhecimentos do domínio são aplicados para
corrigir possíveis erros da etapa de classiﬁcação.

RECONHECIMENTO DE LETRAS
Se a quantidade total de caracteres encontradas na segmentação das sequências seja maior que 11, sugere-se a existência de uma letra (A, B ou C) no ﬁnal
do SIN. Nesse caso, utiliza-se a RNC para reconhecer o tipo de letra em questão e,
então, o resultado é concatenado à sequência numérica encontrada.
Obteve-se um conjunto de dados contendo mil letras (A, B, C), extraídos e
ro-tuladas a partir do mesmo procedimento utilizado para os caracteres numéricos.
A conﬁguração da rede e as técnicas de data augmentation aplicadas seguem o
mesmo apresentado no caso anterior. A Figura 19 mostra os resultados da RNC
treinada para reconhecer letras:
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FIGURA 19: RESULTADOS DO TREINAMENTO PARA LETRAS

(a) Perda x Época

(b) Acurácia x Época

IDENTIFICAÇÃO DA REGIÃO DE INTERESSE
Durante a determinação das regiões contendo sequências nas imagens da
abordagem mobile, obtém-se boxes que possivelmente contenham os caracteres
da sequência, conforme exemplifica a Figura 20.

FIGURA 20: BOXES CANDIDATAS
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Para eliminar os enquadramentos fora da região de interesse, utiliza-se uma
RNC treinada para diferenciar entre caracteres e enquadramentos lixo (Figura 21).
A partir de imagens processadas conforme os passos da Seção 5.4.1, gerou-se um
conjunto de dados contendo 35 mil exemplos de enquadramentos-lixo e 40 mil imagens de caracteres.

FIGURA 21: EXEMPLO DE SUB-REGIÕES OBTIDAS DURANTE O PROCESSAMENTO

(a) Lixo

(b) Caractere

A arquitetura escolhida para a tarefa de classificação das boxes foi a LeNet-5,
uma rede relativamente simples, contendo apenas cinco camadas, mas muito estudada na literatura para o reconhecimento de dígitos escritos à mão (Tabik et al.,
2017). A configuração da LeNet pode ser vista na Figura 22.

FIGURA 22: ARQUITETURA DA LENET-5
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As conﬁgurações de treinamento foram as mesmas aplicadas na VGG-11,
descritas na Seção 5.8.2. Visto que o problema tratado agora é de classiﬁcação
binária, em contraste com a classiﬁcação multi-classe realizada nas duas tarefas
anteriores, a otimização do modelo é feita com base na minimização da função binary_crossentropy. A Figura 23 mostra os resultados do treinamento da rede.

FIGURA 23: RESULTADOS DO TREINAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DE BOXES FORA DA REGIÃO DE INTERESSE

(a) Perda x Época

(b) Acurácia x Época

CORREÇÕES ESTATÍSTICAS
Após a etapa de reconhecimento dos SINs, partindo do conhecimento pré-vio
do domínio da aplicação e das similaridades visuais entre caracteres, foram aplicadas correções a erros comumente detectados nas sequências.

ERROS EM SEQUÊNCIAS GRANDES
Sabe-se que os dois primeiros números das sequências grandes são: 2, para
primeiro, e 7 ou 8, para o segundo. Portanto, se por algum motivo o resultado da
tarefa de reconhecimento da RNC retorna algarismos diferentes do esperado para
essas posições, é possível corrigir a sequência. A correção leva em consideração
que, pela similaridade de forma, alguns caracteres especíﬁcos possuem maior probabilidade de serem confundidos com outros. Os pares (6, 8) e (1, 7) são exemplos
que frequentemente levam a erros na identiﬁcação. A Tabela 1 mostra as correções
realizadas para o caractere na segunda posição e a com-paração do caractere que
a rede prevê com o caractere real.
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TABELA 1: SUBSTITUIÇÃO DO CARACTERE NA SEGUNDA POSIÇÃO

CARACTERE DETECTADO

CARACTERE CORRETO

1

7

4

7

0

8

3

8

6

8

9

8

B

8

ERROS EM SEQUÊNCIAS PEQUENAS
Nas sequências pequenas, sabe-se que o primeiro algarismo deve ser 1 ou 2
e o segundo algarismo assume valores 0, 1 ou 2. Ainda, é conhecido que quanto
maior o valor do algarismo, mais é provável que a rede tenha se equivocado. Seguindo a mesma lógica da correção para sequências grandes, a Tabela 2 de-monstra as substituições realizadas em caso de erro de identiﬁcação do primeiro caractere da sequência menor.

TABELA 2: SUBSTITUIÇÃO DO CARACTERE NA PRIMEIRA POSIÇÃO

CARACTERE DETECTADO

CARACTERE CORRETO

7

1

4

1

5

2

Da mesma forma, a Tabela 3 descreve as substituições para o segundo caractere da sequência menor.
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TABELA 3: SUBSTITUIÇÃO DO CARACTERE NA SEGUNDA POSIÇÃO

CARACTERE DETECTADO

CARACTERE CORRETO

8

0

4

1

7

1

5

2

SEQUÊNCIAS INCOMPLETAS
Para o caso das sequências grandes apresentarem um tamanho diferente do
esperado - 8 para sequências grandes e 3 ou 4 para sequências pequenas -aplica-se passos extras de correções, além dos descritos anteriormente:
• visto que sequências grandes incompletas (menores que 8 números) não
são descartadas na etapa de pré-processamento, é veriﬁcado se o primeiro dígito é
igual a 2, caso não seja, concatena-se o dígito 2 na primeira posi-ção da sequência;
• em sequências pequenas incompletas de tamanho 3 contendo uma letra no
ﬁnal:
– se existe outro SIN na imagem com dígitos iguais para a sequência grande
e sequência menor completa, substitui-se o primeiro dígito fal-tante pelo correspondente da SIN completa;
– caso contrário, substitui-se o caractere faltante por “?”;
• em sequências pequenas de tamanho 3 que não contém letra no ﬁnal, se
existe outro SIN similar terminando com as letras “B” ou “C”, adiciona-se a letra “A”
no ﬁnal da sequência;
• em sequências pequenas de tamanho 2, contendo um número no ﬁnal, cujo
dígito inicial é diferente de 1 ou 2:
– caso não existam outros SINs completos com sequências grandes si-milares, concatena-se um “?” na primeira posição e translada-se os demais para a direita;
– caso existam outros SINs completos similares, concatena-se o pri-meiro
dígito da sequência menor do SIN similar na posição corres-pondente;

PRÊMIO MERCOSUL 2018

219

RESULTADOS E DISCUSSÃOS
Aplicadas as correções estatísticas nas sequências obtidas pela RNC, os
re-sultados estão prontos para serem reportados. A Figura 24 exempliﬁca os resul-tados ﬁnais adquiridos após a execução da aplicação.

FIGURA 24: RESULTADOS DA DETECÇÃO DE SINS EM IMAGENS DE CÂMERA FIXA E CÂMERA MOBILE

A partir de um conjunto de dados contendo 111 imagens de câmera mobile
e 260 imagens de câmera ﬁxa, validou-se as soluções propostas para cada caso.
A Tabela 4 resume as informações do conjunto de imagens utilizadas para teste
das abordagens.
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TABELA 4: RESUMO DO CONJUNTO DE IMAGENS DE TESTE

SINS LEGÍVEIS

CARACTERES
LEGÍVEIS

MODO DE AQUISIÇÃO

TOTAL DE IMAGENS

CÂMERA FIXA

260

772

6919

CÂMERA MOBILE

111

674

7840

O gráﬁco da Figura 25 demostra a taxa de identiﬁcação dos caracteres legíveis nas imagens para cada caso:

FIGURA 25: TAXA DE LOCALIZAÇÃO DE CARACTERES

As abordagens foram capazes de identiﬁcar a presença de, em média,
70,10%e 93,49% dos caracteres legíveis nas conﬁgurações ﬁxa e mobile, respectiva-mente. Dentre os caracteres localizados, em média, 92,12% e 98,64% foram
corretamente traduzidos para texto nas abordagens de câmera ﬁxa e de câmera
mobile, como mostra o gráﬁco da Figura 26.
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FIGURA 26: TAXA DE ACERTO DENTRE OS CARACTERES LOCALIZADOS

A grande variação dos resultados no caso de imagens capturadas pela câmera industrial indica que a solução pode ser melhorada no sentido de torná-la
mais robusta aos diferentes tipos de cenários e fontes de iluminação presentes nas
imagens. É oportuno lembrar que, em geral, as abordagens de Visão Computacional são paramétricas e dependentes do contexto em que o algoritmo é aplicado.
Sendo assim, criar uma solução adaptativa a partir de dados não rotulados não é
uma tarefa trivial.
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CONCLUSÃO
O reconhecimento automático de placas de aço em pátios de estoque de
forma eﬁciente e precisa, sob as mais variadas condições do ambiente, pode ser
obtido utilizando técnicas estado-da-arte de Visão Computacional e Aprendizado
de Máquina.
As soluções propostas traduzem a simbiose indústria-academia, avançando
a ciência e a tecnologia por trás do reconhecimento automático de texto em imagens aplicada ao cenário industrial. No processo, a cooperação entre pesquisadores de diferentes nações do MERCOSUL mostrou-se indispensável, provendo diferentes habilidades cientíﬁcas e expertise tecnológica para que o projeto pudesse
ser completado.
A introdução de câmeras de smartphones apresenta uma grande vantagem
econômica sobre as alternativas existentes, que requerem elevados investimentos
em equipamentos especializados. Ainda, a solução permite rápida implementação,
sem comprometer a precisão do sistema.
Em ambos as conﬁgurações propostas, as soluções diferem-se do estado
da arte ao eliminar a necessidade de operadores humanos rotularem manualmente
grandes quantidades de imagens dos números de identiﬁcação. Os resultados
no tratamento de cenários complexos e diversos, pouco explorados na literatura,
demonstram um nível de precisão mínima de 70%. Efetivamente, o estudo realizado estabelece um patamar de comparação para que novos métodos possam
ser desenvolvidos.
O desenvolvimento do sistema é primordial para possibilitar a automatização
do processo de produção de placas de aço bruto nos pátios siderúrgicos sul-americanos. Com efeito, avanços dessa natureza, alinhados com os princípios da Indústria 4.0, são essenciais para garantir a competitividade do MERCOSUL no cenário
econômico mundial.
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RESUMO
A ocorrência de ataques de insetos-pragas nos campos de soja tem preocupado agricultores ao redor do mundo. O diagnóstico precoce e automático da
quantidade de insetos-praga poderia avaliar o nível de infestação de cada área
da plantação para otimizar as aplicações de pesticidas na cultura e, consequentemente, reduzir os custos de produção e o impacto ambiental. Pesquisas recentes
em contagem de insetos adotaram redes neurais profundas. No entanto, pesquisas empregaram modelos treinados para contar somente uma espécie de inseto,
usando imagens capturadas em um ambiente controlado, bastante diferente de um
cenário real. Para obter uma alta acurácia, avaliamos três modelos de redes neurais
convolucionais treinados com diferentes parâmetros de ajuste fino e aprendizagem
de transferência. Aumento de dados (fine-tuning) e função de abandono (dropout)
foram usados durante o treinamento da rede para reduzir o sobreajuste (overfitting)
e aumentar a generalidade do modelo. Nossa metodologia consiste em usar o método SLIC para segmentar os insetos nas imagens obtidas diretamente do campo.
Testamos nosso conjunto de dados criado em uma abordagem de visão computacional de ponta a ponta. Os resultados indicam que os modelos de aprendizagem
profunda podem ser usados com sucesso para apoiar especialistas e agricultores
na gestão de controle de insetos-pragas nos campos de soja.
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ABSTRACT
The occurrence of insect pests attacks in soybean fields has worried farmers
around the world. Early and automatic diagnosis of insect pests number could assess
the infestation level of each plantation area to optimize the applications of pesticides
in the crop and, consequently, reduce production costs and environmental impact.
Recent research on insect count has adopted deep neural networks. However,
researches have employed models trained to count only one species of insect, using
images captured in a controlled environment, quite different from a real scenario. In
order to obtain high accuracy, we evaluated three models of convolutional neural
networks trained with different parameters of fine-tuning and transfer learning. Data
augmentation and dropout were used during network training to reduce overfitting and
increase generalization of the model. Our approach consists in segment an image
from the plantation with the SLIC method and classifying each superpixel segment
into a pest insect class using the CNN-trained classification model. The pest insect
count is obtained by quantitative result of each superpixels class reported by our
computer vision system. The results indicate that the deep learning models can be
used successfully to support specialists and farmers in the insect pest management
in soybean fields.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a ocorrência de pragas agrícolas nos campos de soja tem
preocupado agricultores de diferentes regiões do mundo e o número de aplicações
de pesticidas tem se intensificado por causa da resistência do princípio ativo por
seleção. Estima-se que a maior parte do montante dos custos diretos para a produção de soja esteja concentrada nos fertilizantes (27,82%), seguidos pelos pesticidas
(18,24%), operações com máquinas (9,10%), sementes (7,35%) e depreciação de
máquinas e implementos (6,76%) [1].
O controle de insetos-praga consiste em tomadas de decisão de manejo baseadas no nível de infestação e no estádio de desenvolvimento das plantas. Essas
informações são obtidas com inspeções regulares por amostragem em diferentes
regiões da lavoura, usando métodos de amostragem como: pano-de-batida, rede-de-varredura, exame visual de plantas, amostragem de solo e armadilha iscada
com feromônio; no entanto, as inspeções regulares são difíceis de serem realizadas
quando se cultivam grandes áreas. A detecção precoce de insetos-praga permite
uma aplicação mais eficiente de pesticidas, visto que os insumos podem ser aplicados na medida e locais corretos, reduzindo-se assim, os custos de produção e
o impacto ambiental decorrente da aplicação de pesticidas na área total, além de
contribuir com a saúde humana e a segurança alimentar [2].
Como alternativa aos métodos de amostragens manuais, há uma motivação
crescente para usar imagens digitais coletadas do campo, tornando possível a criação de um sistema de visão computacional para identificar e contar diferentes espécies de insetos-praga de uma região da lavoura. Isso é essencial para tornar este tipo
de aplicação viável, uma vez que uma grande quantidade de imagens é capturada
e são necessárias analisá-las automaticamente. Além disso, câmeras de alta resolução espacial podem ser embarcadas em Veículos Aéreos não Tripulados (VANTs)
para capturar imagens da plantação em missões de coleta de dados, permitindo que
especialistas e agricultores tomem melhores decisões de manejo de pragas.
Neste artigo, propusemos um sistema de visão computacional para identificar
automaticamente insetos-praga na soja, a partir de imagens capturadas por uma câmera digital. Primeiro, consideramos uma etapa de segmentação de imagem com o
método SLIC Superpixels para segmentar os insetos nas imagens coletadas durante
a fase de inspeção no campo. A abordagem proposta foi testada usando um con-
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junto de dados com 10.000 imagens, dividido em 7 classes de insetos-praga, para
medir a acurácia e o tempo de treinamento dos modelos de aprendizagem profunda
na tarefa de classificação. Nossa metodologia avalia o desempenho de três redes
neurais profundas bem conhecidas da literatura, treinadas com três estratégias de
treinamento diferentes: 100% de ajuste fino das camadas da rede com os pesos
obtidos no ImageNet, rede completa com os pesos inicializados aleatoriamente e
transferência de aprendizagem com os pesos obtidos no ImageNet, para extrair progressivamente recursos de alto nível das imagens de entrada e construir o modelo
de classificação.
Nós usamos o modelo de classificação da rede neural profunda melhor avaliada para a acurácia em nosso sistema de visão computacional com o objetivo de
classificar os superpixels na imagem e contar os insetos de cada classe, calculando
assim, o nível de infestação de uma região da lavoura. Na tarefa de contagem, quatro métricas foram usadas para avaliar a abordagem proposta.

TRABALHOS RELACIONADOS
Dentro do paradigma da aprendizagem profunda, [3] projetou um contador
automático para discernir e contar ovos de nematódeos de cisto de soja (NCS) por
meio de imagens microscópicas. Eles treinaram uma rede neural convolucional
(RNC) com dados rotulados por especialistas para aprender a reconstruir um padrão de “ovo” reduzindo cada imagem rotulada em um conjunto de dimensões (16
× 16) contendo um único ovo ou nenhum ovo. O modelo então verifica as imagens
de teste, patch por patch e, em seguida, identifica se cada patch contém um ovo.
Os ovos detectados são então contados usando uma função de anotação da matriz.
Os resultados indicam melhorias significativas no tempo de quantificação dos ovos,
mantendo a precisão do nível humano, no entanto, onde ocorrem sobreposições ou
oclusão dos ovos NCS, a ferramenta de contagem não foi tão eficiente.
[4] propôs um método para segmentação e contagem de ninfas de afídeos
usando RNC. Imagens digitais de folhas de pakchoi (repolho chinês) em diferentes
estágios de infestação de afídeos foram obtidas e uma máscara binária no nível
de pixel correspondente foi anotada manualmente para cada imagem, identificando
cada pixel como um afídeo (branco) ou fundo (preto). Após a segmentação, eles
simplesmente contaram o número de componentes brancos conectados como a quantidade de ninfas de afídeo para cada imagem. O resultado da contagem automática
mostrou alta precisão (0,9563) e revocação (0,9650), porém o método falhou em alguns casos: lesões em folhas, exoesqueletos de pulgões velhos e áreas de condições
de iluminação complexas. Outra limitação deste método é o tedioso procedimento de
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anotação, pixel por pixel, antes do treinamento.
Algoritmos de aprendizagem de máquina também foram propostos para detectar espécies de insetos, como abelhas [5], invertebrados comuns (p. ex. borboletas,
gafanhotos) e moluscos (p. ex. caracóis e lesmas) [6], além de contar moscas brancas
[7] e pulgões [8] [9] em folhas de soja. No entanto, em todos os trabalhos citados, as
imagens foram coletadas em condições onde a iluminação e a reflexão de fundo podem ser bem controladas, além disso, os autores não compararam os resultados com
outras abordagens do estado da arte, como Inception-ResNet-v2 e DenseNet-201.
Uma abordagem baseada em aprendizagem profunda, usando imagens capturadas em condições reais do campo, sob diferentes condições de iluminação, tamanho de objetos e variações de fundo foi proposta em [10] para detectar doenças e
pragas em plantas de tomate. Uma revisão da literatura sobre classificação de insetos
baseada em imagens, em que foram investigadas as questões que ainda podem permanecer não resolvidas foi apresentada em [11].

ABORDAGEM PROPOSTA
Esta seção apresenta uma abordagem de visão computacional para classificação e contagem de insetos-praga na soja, a partir de imagens coletadas em condições reais do campo. A abordagem proposta adota o método SLIC Superpixels para
segmentar os insetos nas imagens. O método SLIC emprega o algoritmo k-means
[12] para a geração de regiões semelhantes, chamadas superpixels. O parâmetro
k do algoritmo refere-se ao número de superpixels na imagem e permite controlar o
tamanho dos superpixels. O parâmetro m corresponde ao controle de compactação
das regiões geradas. Nós fixamos os parâmetros k=1.000 e m=50 para segmentar os
insetos nas imagens, definidos pela aderência aos limites de tamanho e compactação
do algoritmo SLIC. Esses parâmetros correspondem ao menor tamanho de superpixel encontrado para segmentar o maior objeto de interesse na imagem, no caso, o
inseto-praga da espécie Spodoptera.
O algoritmo SLIC Superpixels agrupa pixels de acordo com a cor dos pixels
usando os componentes CIELAB, l, a, b, bem como as coordenadas x e y dos pixels.
Uma imagem de entrada é segmentada em regiões regulares, definindo o número
k de superpixels com aproximadamente
pixels, onde N é o número de pixels da
imagem. Cada região compõe um superpixel inicial de dimensões S ×S, onde
Os centros dos agrupamentos de superpixel Ck = [lk, ak, bk, xk, yk] com k = [1, k]
são amostrados em uma matriz regular espaçada em S pixels. Os centros são movidos para a posição de gradiente mais baixa em uma vizinhança de 3 × 3, evitando
a alocação de centroides em uma borda e reduzindo a chance de semear um super-
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pixel com um pixel ruidoso. Cada pixel é associado ao centro do agrupamento mais
próximo, uma etapa de atualização ajusta os centros dos agrupamentos para serem
o vetor médio labxy de todos os pixels pertencentes ao agrupamento [13].
Um diagrama esquemático do sistema proposto é mostrado na Figura 1. Ela
ilustra a abordagem proposta que consiste em quatro etapas: (a) Aquisição de imagem, (b) Segmentação SLIC, (c) Anotação de imagem e, finalmente (e) Classificação e contagem de pragas. Inicialmente, foi realizada uma inspeção no campo para
capturar imagens da plantação (veja o passo (a) na Figura 1). Essas imagens foram
segmentadas usando o método SLIC Superpixels (veja o passo (b) da Figura 1).
Após a segmentação da imagem, cada superpixel foi anotado por um especialista
para compor um conjunto de dados de imagens de superpixel para treinamento e
teste do sistema, veja o passo (c) da Figura 1. As imagens anotadas foram divididas
em sete classes de insetos-praga: (1) Diabrotica speciosa, (2) Euschistus heros adult,
(3) Euschistus heros nymph, (4) Euschistus heros mating, (5) Gastropoda, (6) Spodoptera spp. e (7) sem insetos-praga (fundo). Posteriormente, uma RNC foi treinada
para aprender os recursos visuais dos superpixels e, finalmente, criar o modelo de
classificação para classificar imagens de insetos-praga (veja o passo (d) da Figura 1).

FIGURA 1 – PROPOSTA DE UM SISTEMA DE VISÃO COMPUTACIONAL PARA
CLASSIFICAR E CONTAR INSETOS PRAGAS DA SOJA.
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O estágio de pós-processamento consiste em segmentar uma imagem da
plantação com o método SLIC e classificar cada segmento de superpixel em uma
classe específica. O sistema percorre a imagem da esquerda para a direita de cima
para baixo, classificando cada superpixel individualmente usando o modelo de classificação treinado pela RNC, enquanto fornece a cor da classe simultaneamente. Assim, um mapa colorido é gerado fornecendo uma classe por segmento. A contagem
de insetos-praga é obtida pelo resultado da adição de cada classe de superpixels
relatada pelo nosso sistema de visão computacional. A complexidade computacional
do processo de segmentação limita o espaço de busca a uma região proporcional ao
tamanho dos superpixels. Isso reduz a complexidade linear ao número de k superpixels, em vez do número de n pixels.

MATERIAIS E MÉTODOS
AQUISIÇÃO DE IMAGEM
As imagens da plantação foram coletadas em uma área agrícola de soja de 100ha
localizada na cidade de Dourados-MS, Brasil, com coordenadas geográficas 22º14’15.83”
de latitude sul e 55º0’1.75” de longitude oeste (Figura 2). Um total de 1.000 imagens foram
coletadas em dias e condições climáticas diferentes, entre 18h e 19h:30min, durante os
estádios fenológicos R1 a R6 da fase reprodutiva da soja na safra 2018/19.

FIGURA 2 – VISÃO AÉREA A 100M DE ALTURA DA ÁREA EXPERIMENTAL UTILIZADA PARA O PLANTIO
DE SOJA.
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As imagens digitais com tamanho 4032 × 2268 pixels foram capturadas pelo
pesquisador no local, usando uma câmera digital equipada com um sensor 1/2.5”
Samsung SM-G930F de 12.2 megapixels de resolução. Essas imagens foram registradas sobre os alvos de interesse a 1 metro de altura da plantação, usando um
ângulo de aproximadamente 45° da câmera em relação ao solo. Neste caso, escolhemos um metro porque valores mais baixos diminuem a quantidade de insetos na
imagem, por outro lado, usando valores mais altos, o tamanho do inseto na imagem
é gradualmente reduzido e, consequentemente, a resolução do inseto na imagem
diminui. Também consideramos usar a altura de um metro porque a sua área de
cobertura é aproximadamente a mesma de um pano-de-batida.
Em seguida, cada imagem da plantação foi segmentada com o método SLIC
Superpixels e anotada com apoio de um especialista, construindo assim, uma co-

FIGURA 3 – EXEMPLOS DE IMAGENS DE SUPERPIXELS DO CONJUNTO DE IMAGENS, DIVIDIDOS EM
ESPÉCIES DE INSETOS-PRAGA DA CULTURA DA SOJA, FUNDO E NÚMEROS DE IMAGENS POR CLASSE.
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leção de referências de superpixels para o conjunto de imagens de treinamento e
teste do sistema (veja a Figura 3), denominado INSECT10K7C e disponível em [14].
Como mostra a Figura 3, as imagens foram coletadas em condições reais de
campo com diversas variações não controladas, como condições de iluminação e
reflexão distintas, tamanho e posicionamento de objetos, oclusão, movimento das
folhas, variações de fundo, acasalamento e fases de desenvolvimento. Essas variações nas condições reais de campo contribuem para o sistema operar em um
cenário real. No campo experimental, constatou-se que a exposição dos insetos na
parte superior das plantas geralmente ocorre no início do dia ou no final da tarde,
reforçando a recomendação de que amostragens de insetos da parte aérea sejam
realizadas, preferencialmente, nos períodos com temperaturas mais amenas do dia
(≤30ºC) e com maior umidade (≥55%), conforme relatado em [15].
DESENHO EXPERIMENTAL
Na tarefa de contagem, nós dividimos um total de 1.000 imagens coletadas da
área agrícola em 70% para o treinamento (Z1) e 30% para o teste (Z2). Quatro métri-

cas foram usadas para avaliar o desempenho da contagem no conjunto (Z2): acurácia de detecção média, precisão média, medida-F e erro médio absoluto.
Na tarefa de classificação, duas métricas foram usadas para avaliar o desempenho dos classificadores: acurácia e tempo de treinamento para construir o modelo
de classificação. Para o treinamento e teste dos classificadores, uma validação cruzada de 10 dobras estratificada foi usada no conjunto Z1 que contém as imagens de
superpixels. Neste esquema, as imagens do conjunto de dados são particionadas
em 10 dobras, garantindo que cada dobra tenha a mesma proporção de cada classe.
Em seguida, uma dobra é usada para teste, enquanto as dobras restantes são usadas para treinar o classificador. O processo é repetido 10 vezes usando cada dobra
exatamente uma vez para o teste. Finalmente, a acurácia é dada pela média das
10 rodadas. Para cada modelo de RNC testado, nós calculamos os desempenhos
médios para as métricas acurácia e tempo de treinamento.
Na etapa de segmentação, cada imagem do conjunto (Z1) foi segmentada e
todos os insetos-praga localizados nas imagens foram rotulados. O número de cada
espécie na Figura 3 representa a ocorrência total dos insetos-praga nas imagens.
Nesta etapa, constatou-se a baixa ocorrência de insetos que não causam dano
econômico à soja: como Musca domestica, Araneae, Coccinellidae, Lepidoptera e
Formicidae. Outras espécies causadoras de dano também foram encontradas em
pequeno número, como Edessa meditabunda, Nezara viridula, Dichelops melacanthus e Acrididae. Essas espécies foram excluídas do conjunto de imagens porque
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o número de ocorrências (<.005) não é representativo em relação ao tamanho da
amostra, além de ser considerado limitado para treinar as redes neurais convolucionais. Nós também criamos uma classe chamada Euschistus herus nymph que
corresponde a mesma espécie do inseto Euschistus heros na fase de ninfa porque
esta distinção é importante na avaliação do nível de infestação de insetos-praga no
campo. De modo semelhante, nós também criamos uma classe chamada Euschistus herus mating para representar o acasalamento desta espécie, ou ainda, dois
insetos desta espécie no mesmo segmento porque este é um evento comum no
campo e a segmentação de objetos sobrepostos, ou muito próximos entre si, tem
sido um problema de difícil solução, conforme relatado em [3].
Para analisar se os modelos diferem estatisticamente em relação ao seu desempenho, utilizamos o teste de hipótese ANOVA. Relatamos os valores-p encontrados para cada métrica e o nível de significância foi definido para 5%.
AUMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE TREINAMENTO
Para classificação de imagens, modelos de aprendizagem profunda são treinados com imagens rotuladas para aprender como identificá-las e classificá-las de acordo com os padrões visuais. Em nossos experimentos, usamos implementações de
código aberto de três modelos de aprendizagem profunda reconhecidos pela concorrência no ImageNet: Inception-Resnet-v2 [16], ResNet-50 [17] e DenseNet-201 [18].
Nos experimentos, usamos os seguintes parâmetros de entrada. A largura e a
altura da imagem de entrada foram igualmente definidas em 256 pixels. O tamanho
do lote (batch) foi definido com 16 imagens para treinamento e 50 épocas. Usamos o
otimizador SGD com taxa de aprendizagem de 0,0001 e momento de 0,9 (acelera o
SGD na direção relevante e amortece as oscilações). A abordagem proposta usa um
conjunto de 10.000 imagens de superpixels distribuído em 7 classes, o que pode não
ser suficiente para treinar um modelo de aprendizagem profunda. Assim, o conjunto
de dados foi submetido à técnica de aumento de dados para aumentar a quantidade
de dados aplicando operações de rotação, reescala, rolagem e zoom. Esta técnica
visa reforçar a invariância de rotação e invariância à escala na tarefa de classificação. A taxa de dropout utilizada nos experimentos foi fixada em 50%. Também mantivemos os mesmos parâmetros para o aumento de dados, isto é, reescala de 1./255
significando o fator de multiplicação para cada pixel da imagem, com rolagem horizontal (alterna aleatoriamente imagens horizontalmente), modo de preenchimento
mais próximo (pontos fora do limites de entrada são preenchidos de acordo com a
direção mais próxima); faixa de zoom com fator de ampliação de imagem 0.3, faixa
de deslocamento de largura de 0.3 para fator de deslocamento horizontal e vertical,
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faixa de rotação de 30.
Com o objetivo de avaliar estatisticamente o potencial dos modelos para identificação de insetos-praga, definimos três diferentes estratégias de treinamento. Utilizamos um ajuste fino de 100% para as camadas de rede com os pesos obtidos do
ImageNet. Também treinamos a rede completa com os pesos inicializados aleatoriamente, além de um aprendizado de transferência com os pesos obtidos do ImageNet. Em todos os nossos experimentos usamos uma workstation com Processor
Intel Core i7-6800K 3.40GHz 15MB (6N, 12T), placa gráfica Nvidia Titan Xp 12GB
3840 cuda cores, memória RAM 16GB Kingston DDR4 2400MHz, SSD de armazenamento 120GB 2.5”SATA III Kingston Ultra-valor 400.

RESULTADOS EXPERIMENTAIS
A Tabela 1 mostra os resultados da acurácia obtidos pelos modelos de aprendizagem profunda. A Figura 4 apresenta a matriz de confusão do modelo DenseNet-201 para as imagens testadas. Nossa abordagem alcançou o melhor resultado
com o DenseNet-201 (94,89%) usando um ajuste fino de 100% (FT). A tabela também mostra o tempo total de treinamento, em horas, para construir o modelo de
classificação. Os resultados de tempo da Tabela 1 referem-se às especificações de
hardware apresentadas na Seção Aumento de Dados e Análise de Treinamento. Os
resultados do teste ANOVA indicam que não há evidência de diferença estatisticamente significativa no desempenho médio dos modelos testados em um nível de
significância de 5% usando a acurácia (valor-p = .382) e o tempo de treinamento
(valor-p = .202) como métricas.
A Tabela 2 apresenta quatro métricas propostas para avaliar o desempenho
da contagem no conjunto de testes Z2. Usamos a RNC de maior valor para a acurácia na tarefa de classificação empregando os pesos do modelo DenseNet-201 FT
em nosso sistema de visão computacional. A contagem de insetos-praga é obtida
pelo resultado da adição dos superpixels de cada classe, como mostra a Figura 5.
A classe Euschistus heros mating é a única exceção. O resultado quantitativo dessa classe foi multiplicado por dois porque contém dois insetos em cada superpixel.
Assim, o resultado quantitativo das pragas de insetos de cada imagem da plantação
pode ser comparado entre a contagem humana e a contagem do nosso sistema de
visão computacional para as quatro métricas propostas.
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TABELA 1. MÉTRICAS DE DESEMPENHO USADAS PARA AVALIAR OS MODELOS DE APRENDIZAGEM PROFUNDA.

ESTRATÉGIA DE
TREINAMENTO

TEMPO DE
TREINAMENTO (H)

ACURÁCIA (%)

DENSENET-201

FT

24.47

94.89

DENSENET-201

TL

19.40

61.16

DENSENET-201

NO TL

23.59

85.29

INCEPTION-RESNET-V2

FT

31.48

93.40

INCEPTION-RESNET-V2

TL

18.42

66.79

INCEPTION-RESNET-V2

NO TL

28.01

85.86

MODELO

RESNET-50

FT

22.38

93.78

RESNET-50

TL

19.31

59.27

RESNET-50

NO TL

22.16

84.32

FIGURA 4 – DENSENET-201 FT: MATRIZ DE CONFUSÃO PARA AS IMAGENS DE TESTE.
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TABELA 2. MÉTRICAS DE DESEMPENHO USADAS PARA AVALIAR A
ABORDAGEM PROPOSTA NA TAREFA DE CONTAGEM.

MÉTRICA

FÓRMULA

CONJUNTO DE TESTE (Z2)

ACURÁCIA DE DETECÇÃO MÉDIA
(ADM)

PRECISÃO MÉDIA (PM)

MEDIDA-F

ERRO MÉDIO ABSOLUTO

onde CA é a contagem do algoritmo, CH é a contagem humana, ME é a margem de erro, CE é a
contagem excedida e N é o número total de imagens de amostra testadas. A margem de erro é
encontrada tomando 5% da contagem total humana para todas as imagens no conjunto de testes (Z2).

FIGURA 5 – CAPTURA DE TELA DO NOSSO SISTEMA DE VISÃO COMPUTACIONAL EM UM CAMPO DE
CULTIVO DE SOJA. O SISTEMA DENOMINADO PYNOVISÃO APRESENTA A ETAPA DE SEGMENTAÇÃO
DE INSETOS-PRAGA E A CLASSIFICAÇÃO DE SUPERPIXELS UTILIZANDO O MODELO DENSENET-201
FT. OS RÓTULOS DE COR REPRESENTAM AS CATEGORIAS DO NOSSO PROBLEMA. PYNOVISÃO FOI
REGISTRADO PELO INPI SOB O NÚMERO BR 51 2019 000427 2.
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CONCLUSÃO
Neste artigo, avaliamos três modelos de aprendizagem profunda para as tarefas de classificação e contagem de insetos-praga da soja. Consideramos um passo de segmentação de imagem com o algoritmo SLIC Superpixels para segmentar
os insetos nas imagens. Na etapa de classificação, comparamos três modelos de
aprendizagem profunda reconhecidos pela concorrência no ImageNet: Inception-Resnet-v2, ResNet-50 e DenseNet. O DenseNet foi o modelo mais adequado para
classificação de insetos-praga da soja, utilizando imagens coletadas a 1 metro de
altura. Os resultados experimentais também mostraram que os modelos de aprendizagem profunda treinados com um ajuste fino levam a taxas de classificação mais
altas em comparação às outras estratégias de treinamento.
No experimento com contagem, nós usamos o modelo de classificação da
rede neural profunda melhor avaliada para a acurácia em nosso sistema de visão
computacional com o objetivo de classificar cada segmento de superpixel da imagem. A contagem dos insetos-pragas foi obtida pelo resultado quantitativo dos superpixels de cada classe, calculando assim, o nível de infestação de uma região da
lavoura. Resultados experimentais da contagem mostraram que a acurácia diminui
quando um mesmo inseto é segmentado em dois superpixels diferentes. Este é um
campo de pesquisa que tem sido explorado, mas ainda não está resolvido.
Também foi demonstrado como um modelo de aprendizagem profunda pode
ser implementado em um sistema de visão computacional para operar em um cenário real do campo, sob diferentes condições de iluminação, tamanho de objetos e
variações de fundo. Os resultados indicam que os modelos avaliados podem apoiar
agricultores no monitoramento de insetos-praga da soja. Como parte do trabalho futuro, pretendemos avaliar novas abordagens de aprendizagem de máquina para detecção de múltiplos objetos com câmeras de maior resolução embarcadas no VANT.
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RESUMO
Este trabalho se enquadra na linha de “Inovação, Tecnologias Disruptivas e novos Modelos de Negócio” tendo como subitem o “uso de tecnologias
disruptivas para impulsionar as organizações, aumentar a produtividade e
inserir a inovação nas etapas do processo produtivo”. O projeto consiste no
desenvolvimento de soluções digitais, de automação e controle para melhorar o
desempenho e a confiabilidade de controladores preditivos multivariáveis. Um conjunto de metodologias complementares foram desenvolvidas as quais permitem que
se faça a correta Avaliação, Diagnóstico e Manutenção de controladores preditivos
multivariáveis. Essas metodologias estão disponíveis para os usuários através do
BRToolKit MPC_ADM disponível na Plataforma de Gestão de Ativos (PGA) desenvolvida em parceria UFRGS+TriSolutions+Petrobras. A aplicação em uma unidade
de Coqueamento Retardado da REFAP/Petrobras foi apresentada, ilustrando a eficácia e eficiência da metodologia desenvolvida no GIMSCOP / UFRGS – grupo de
pesquisa coordenado pelo candidato. proposta. Um vídeo apresentando a metodologia está disponível através do seguinte link: https://www.ufrgs.br/gimscop/videos
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
A digitalização é um megatrend que está transformando a vida decorrente de
avanços em software, hardware, a disponibilidade de conjuntos de dados, sensores,
redes e comunicação, visualização, robótica e automação, controle e otimização de
processos e análise de dados, sendo de grande importância a facilidade com que um
conjunto diversificado e grande dessas tecnologias pode trabalhar em conjunto para
formar sistemas que realizam tarefas úteis.
As indústrias estão adotando a digitalização para se tornar “mais inteligentes”
através de mudanças incrementais e disruptivas. Uma iniciativa principal é a estratégia
da “Industria 4.0” do governo alemão para indústrias de manufatura onde os objetivos
são, entre outros, acelerar a aplicação das inovações nas linhas de produção, otimização da utilização dos insumos e incorporação de inteligência nos ciclos de vida
dos produtos. Essa mesma transformação tem espaço na indústria de processos,
onde um dos principais desafios é se fazer uso de forma adequada da avalanche
de dados disponíveis.
A disponibilidade de melhores sensores combinados com a análise de dados
pode ajudar os engenheiros a gerenciar situações complexas de operação, pois é impossível, mesmo para equipes qualificadas, compreender plenamente todas as interações e, assim, otimizar a eficiência produtiva. Novas ferramentas que exploram a
análise de dados em tempo real, consistem nas bases do ambiente que irá oferecer
uma melhor utilização de uma grande massa de dados e, assim, melhorar a utilização
de equipamentos para aumentar a produção, aumentar a eficiência energética, otimizar
manutenção e, claro, aumentar a produtividade. Aqui um dos grandes desafios é transformar informação em conhecimento.
De uma forma geral, a operação de plantas industriais envolve a utilização de estratégias capazes de controlar as variáveis de processo. As únicas estruturas disponiveis
até poucas décadas eram baseadas em estratégias clássicas de controle, como PID.
Contudo, os avanços tecnológicos, ao mesmo tempo em que promoveram a elevação da
complexidade destes processos, permitiram que novas técnicas fossem desenvolvidas,
surgindo o controle avançado de processos. Dentre as técnicas de controle avançado
existentes, os controladores preditivos baseados em modelos (MPCs) são cada vez mais
utilizados e aceitos em termos industriais (Holkar e Waghmare, 2010).
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A avaliação, diagnóstico e manutenção dos MPCs sob um ponto de vista técnico é fundamental para mantê-los em operação de forma adequada. Entretanto, esta
tarefa ainda é um desafio, dada a natureza multicausal destes controladores. A grande
quantidade de parâmetros de sintonia, forte dependência com o modelo do processo
e a diversidade dos algoritmos de controle comerciais existentes são as principais dificuldades. Existe uma série de trabalhos disponíveis na literatura (Huang et al., 2003;
Conner et al., 2005; Badwe et al., 2009; Jiang et al., 2009; Kano et al., 2010; Whang
et al. , 2012; Ji et al., 2012; Jiang et al., 2012; dentre outros) propondo técnicas para
monitoramento e diagnóstico, porém, a maioria delas é embasada em estruturas de
controle predivo convencionais (i. e., que possuem setpoints fixos). Em muitos casos,
na indústria, é comum a inexistência de graus de liberdade suficientes para manter todas as variáveis controladas em um único valor predefinido (setpoint). Por isso o MPC é
configurado por faixas e tem o objetivo de manter as variáveis controladas (CVs) dentro
destes limites. Além disso, alguns controladores possuem uma camada de otimização
em tempo real real que determina o valor ótimo das variáveis manipuladas (Targets)
sob o ponto de vista econômico, e estes Targets são variáveis da função objetivo do
MPC. Dessa forma, o controlador não possui explicitamente setpoint para as variáveis
controladas e, por isso, as técnicas que utilizam o setpoint acabam sendo inadequadas
para o seu diagnóstico e manutenção.

FIGURA 1: PERGUNTAS DO DIA-A-DIA DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR O
DESEMPENHO OPERACIONAL DE UMA PLANTA INDUSTRIAL
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A Figura 1 apresenta o leque de questionamentos diários que um Engenheiro
de Processo responsável por acompanhar o desempenho operacional de uma planta
industrial se faz. Sem uma metodologia adequada, fica difícil de priorizar as atividades a
serem realizadas e o padrão de apagar “incêndios” acaba imperando no dia-a-dia com
melhorias marginais em ganhos operacionais.
Dentre as fontes de degradação, a discrepância entre o modelo do controlador e a planta (model-plant mismatch) é a mais importante, visto que modelos ruins
podem ocasionar ações de controles muito aquém daquelas que levam o processo
a sua condição ótima, ou mesmo tornar o controlador instável. Sun et al. (2013) estima que mais de 80% do tempo de projeto de um controlador preditivo seja gasto na
identificação deste modelo, dada a sua importância. Levando em conta que o modelo
é obtido em uma determinada condição de operação, qualquer alteração no processo
pode ser suficiente para degradar a sua representatividade. Isso deixa evidente a necessidade de seu constante monitoramento, diagnóstico e manutenção. Neste sentido
novas técnicas de digitalização devem ser empregadas.
Uma característica notável da digitalização é o custo, que é praticamente zero,
uma vez que a infraestrutura em termos de sensores, redes de informação, armazenamento e recursos de recuperação está tipicamente disponível na maior parte das indústrias químicas. Assim, os sistemas de apoio à decisão para engenheiros de produção
visam extrair informações dos dados e para disponibilizá-los aos usuários. Estas são
funções que são implementadas exclusivamente através de programas de computador.
Todas as técnicas necessárias para atingir os objetivos acima mencionados têm
sido chamadas de forma unificada de “soluções digitais” as quais consistem em várias técnicas conexas e complementares, tais como robótica/automação, inteligência
artificial, aprendizagem de máquinas, grande análise de dados, controle de processos
e otimização, quimiometria, desenvolvimento de sensores e internet das coisas Desde
seu ingresso na UFRGS, o Prof. Jorge, candidato ao presente prêmio, coordena o grupo de pesquisa GIMSCOP (Grupo de Intensificação, Modelagem, Simulação, Controle
e Otimização de Processos)/UFRGS o qual tem desenvolvido uma série de soluções
digitais para indústria química em geral, com particular destaque para Petrobras, onde
as solução desenvolvidas são empregadas diariamente para melhorar o desempenho
e a confiabilidade operacional. Essas técnicas estão em consonância com Indústria 4.0.
Este trabalho se enquadra na linha de “Inovação, Tecnologias Disruptivas e
novos Modelos de Negócio” tendo como subitem o “uso de tecnologias disruptivas para impulsionar as organizações, aumentar a produtividade e inserir a inovação nas etapas do processo produtivo”.
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OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS
A Figura 2 dá uma visão dos objetivos vinculados a cada uma das três etapas: avaliação, diagnóstico e manutenção de controladores MPCs. Nos últimos
anos se conseguiu completar uma metodologia capaz de responder a cada uma das
perguntas listadas. Através da keynote apresentada pelo candidato ao prêmio no
Congresso PSE-BR, realizado no Rio de Janeiro e disponível através do seguinte
link: https://www.ufrgs.br/gimscop/videos/ se pode ter uma ideia completa da metodologia desenvolvida.

FIGURA 2: VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS QUE FORAM ALCANÇADOS COM AS METODOLOGIAS
DESENVOLVIDAS NO GIMSCOP / UFRGS.

Uma metodologia holística capaz responder a todas as perguntas listadas
na Figura 2 foi desenvolvida no GIMSCOP/UFRGS tendo mais de 10 trabalhos
publicados em revistas internacionais (cf. Referências [1] – [11] ). Esses trabalhos
conciliam a combinação correta das novas técnicas de aprendizado de máquina e
mineração de dados com os princípios básicos (como controle de feedback, otimização, modelagem fenomenológica etc.). Essas novas ferramentas são implementadas nos chamados BRToolKits, que estão disponíveis para aplicações industriais
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através da PGA (“Asset Management Platform”) desenvolvida em parceria com a
PETROBRAS e a TriSolutions.
A seguir se apresentará as ideias básicas da metodologia desenvolvida. Para
ilustrar a sua aplicação se utilizará um estudo de caso industrial. Por fim apresentará o ambiente desenvolvido para automatizar a aplicação da referida metodologia
em um ambiente industrial.

METODOLOGIA
Os MPCs nem sempre requerem modelos de elevada acurácia, visto que a
ação feedback é capaz de contornar parte dos erros de modelagem. Por isso a investigação dos resíduos de simulação não é um indicador adequado para avaliar
modelos de controladores preditivos. Uma metodologia de monitoramento da qualidade do modelo deve ser capaz realizar tal avaliação levando em conta a faixa de
frequências em que o controlador mais atua. Com base nesta premissa, Botelho,
Trierweiler e Farenzena et al. (2015 a) apresentam uma metodologia que considera
a sintonia do controlador para avaliar os modelos. Tal metodologia tem como base
os sistemas em malha fechada representados pela Figura 3, onde C representa o
controlador, G0 é o modelo identificado do processo (modelo nominal),
é a discrepância entre modelo identificado e planta real, Gd é o modelo de distúrbios desconhecidos, yset são os setpoints, u são as variáveis manipuladas, y são as saídas
medidas, ysim são as saídas simuladas com o modelo nominal (G0) para as ações de
controle (u), v são os distúrbios determinísticos desconhecidos.

FIGURA 3: ESQUEMA REPRESENTATIVO DE UM SISTEMA EM MALHA FECHADA.

(a) com discrepância de modelo
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A saída nominal do sistema (y0) corresponde ao resultado que seria obtido
caso não houvesse nenhum problema de modelagem. Esta grandeza pode ser estimada a partir dos dados de planta e da resposta em malha fechada do sistema (1),
denominada Função de Sensibilidade Nominal (S0), conforme (2).
(1)
(2)
Uma vez que y0 é uma estimativa da saída do processo livre de problemas de

modelagem, ela pode ser considerada como uma referência para o modelo do processo. Dessa forma, qualquer métrica comparativa entre y0(s) e y (s) pode ser utilizada para a avaliação do modelo. Neste trabalho o diagnóstico foi realizado a partir
da razão entre as variâncias de y0 e da variável controlada medida (y) ao longo de
um horizonte móvel de dimensões iguais ao horizonte de predição do controlador
(p), conforme (3).

(3)

Espera-se que y e y0 sejam semelhantes na ausência de problemas de modeve ser obtido nesses casos.
delagem significativos, sendo assim
Após a detecção das variáveis controladas com problemas de modelagem, a
fonte de degradação deve ser identificada. A metodologia propota por Botelho, Trierweiler, Farenzena (2015 b) tem o objetivo de discernir entre discrepância de modelo ou presença de distúrbios não medidos. O método é baseado na avaliação comparativa entre o erro nominal e0 (4) e y0 (2). Espera-se que na presença de um
distúrbio não medido e0 e y0 não possuam nenhuma similaridade já que os distúrbios
são independentes. Na presença de discrepância de modelo, e0 e y0 devem possuir
correlação, já que ambos são dependentes das ações de controle.

(4)
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O procedimento de avaliação inicia com a determinação dos indicadores de
assimetria (skn) e curtose (kts) ao longo de uma janela móvel MW de acordo com
(5), (6) e (7) para e0 e y0 onde Y representa o conjunto de dados avaliado (e0 ou y0).
Estes indicadores fornecem um panorama da distribuição estatística dos dados, conforme ilustra a Figura 4.

(5)

(6)

(7)

FIGURA 4: COMPORTAMENTO EXPLICADO PELOS INDICADORES DE ASSIMETRIA E CURTOSE.
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As distribuições estatísticas de e0 e y0 são então comparadas através da
quantificação da dispersão dos coeficientes de assimetria e curtose dessas duas
grandezas. A dispersão é avaliada a partir de uma regressão linear, conforme (8) e
(9), onde representa a distribuição estatística (assimetria ou curtose),
a estimativa do modelo de regressão correspondente e R2 é o coeficiente de determinação. Quando
e R2=1 maior é a similiaridade entre a distribuição de e0 e y0 sendo este um indicativo de discrepância de modelo.
(8)

(9)

Outro indicador é baseado na elipse de confiança da dispersão dos dados
(Figura 5). Essa elipse é construída considerando a matriz de covariância de
O ângulo do maior autovetor corresponde à inclinação da elipse (θ). Já
as dimensões da elipse (a e b) são dadas pela raiz quadrada do maior e do menor
autovalor multiplicado pelo chi-quadrado crítico para o nível de confiança considerado.

FIGURA 5: REPRESENTAÇÃO DA ELIPSE DE CONFIANÇA.
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO E DO SISTEMA DE CONTROLE
A unidade de Coqueamento Retardado (UCR) em estudo tem o objetivo de
converter frações de petróleo pesadas em frações leves e de maior valor, através
de um mecanismo de craqueamento térmico. Simultaneamente às reações de craqueamento, ocorrem reações de coqueamento que produzem um subproduto sólido
de elevado peso molecular e teor de carbono, denominado coque, o qual possui
baixo valor comercial (Mattos e Longhi, 2013). A Figura 6 apresenta um esquema
simplificado do processo.
A carga da unidade (V-01) é composta pela fração de petróleo mais pesada
proveniente da unidade de destilação vácuo (TQ-01), além de uma corrente de
reciclo. Esta é inicialmente encaminhada aos fornos de pré-aquecimento (F-01),
onde a sua temperatura é elevada a cerca de 500 °C. Para evitar a formação de
coque nesta etapa, há a injeção combinada de vapor d’água, a qual viabiliza o escoamento em maior velocidade, retardando a reação de coqueamento. A fração de
petróleo aquecida e a água alimentam os tambores de coque (R-01 e R-02). Uma
torre fracionadora (T-01) separa os produtos do craqueamento oriundos do reator.
Os reatores operam em processo de batelada com ciclos de aproximadamente 24
horas, o que é necessário para viabilizar a remoção do coque que vai se acumulando no interior dos tambores. Sendo assim, a cada ciclo, os tambores são alternados
(i.e., a carga é desviada do tambor que estava em operação para o outro tambor) e
é feita a operação de remoção de coque e preparação do reator (Mattos e Longhi,
2013, Longhi et al., 2008).
A estrutura de controle avaliada corresponde a um MPC instalado na torre fracionadora. A principal diferença deste sistema em relação à abordagem clássica de
um MPC é que conta com uma camada de otimização em tempo real simplificada,
a qual visa determinar a melhor condição operacional em termos econômicos, considerando os ganhos estacionários de um modelo dinâmico linear identificado para
o processo. A Figura 7 ilustra a arquitetura simplificada deste tipo de controlador. A
etapa de predição em malha aberta consiste na determinação das saídas futuras
caso nenhuma ação de controle seja tomada. A camada de otimização é uma estimativa do melhor valor possível das variáveis, de acordo com critérios econômicos
e restrições do processo. Por fim, a etapa de cálculo das ações de controle fornece
o planejamento das ações que levam ao valor ótimo indicado pelo otimizador.
Outra característica importante desse controlador, a qual é comum em aplicações industriais, é a operação por faixas das variáveis controladas. Nesse tipo
de abordagem não há penalização das variáveis controladas (na camada de otimização e controle) desde que as predições das mesmas permaneçam dentro de
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um limite previamente estabelecido, denominado soft constraint. A vantagem desta
abordagem é que ela permite a flexibilização do sistema (isto é, mudança otimizada
da estrutura de controle) quando não há graus de liberdade suficientes para manter
todas variáveis controladas em uma referência fixa.

FIGURA 6: REPRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA UCR (ADAPTADO DE MATTOS E LONGHI, 2013).

FIGURA 7: ARQUITETURA DE UM CONTROLADOR PREDITIVO COM CAMADA DE OTIMIZAÇÃO

Fonte: Campos et al., 2013
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O sistema de controle da fracionadora da UCR é composto por 12 variáveis
controladas por faixa (Controlled Variables by Range – CVRs) e 7 variáveis manipuladas (MVs). Além disso, existem duas perturbações medidas discretas (DVs), as
quais são decorrentes da operação de troca e preparação dos tambores de coque
a cada ciclo de execução. Salienta-se que será utilizada a terminologia CVs para
representar as variáveis controladas por faixas, já que todas possuem essa característica no sistema estudado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi utilizado um conjunto de dados rotineiros de processo, correspondendo
a aproximadamente 3 dias de operação da planta, conforme ilustrado nas Figuras 8 e 9. Constata-se que as variáveis controladas, em sua maioria, operam com
suas restrições inativas, isto é, permanecendo no interior da faixa na maior parte do
tempo. Em alguns instantes há violação das restrições, as quais estão associadas
à ocorrência dos distúrbios DV1 e DV2. Já na Figura 9 verifica-se que as variáveis
manipuladas MV1, MV3 e MV7 permanecem saturadas, com exceção dos períodos
onde ocorrem distúrbios.

FIGURA 8: VARIÁVEIS CONTROLADAS E RESPECTIVOS LIMITES OPERACIONAIS
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FIGURA 9: VARIÁVEIS MANIPULADAS E DISTÚRBIOS MEDIDOS

FIGURA 10: SIMULAÇÃO DA UCR: DADOS MEDIDOS (LINHA AZUL) VERSUS DADOS
SIMULADOS (LINHA CINZA).
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O modelo linear do processo foi simulado com as entradas e os resultados
são apresentados na Figura 10. Constata-se que, com exceção da CV3, todas as
variáveis apresentam discrepâncias significativas na modelagem. Para a CV2, CV4,
CV6 e CV10 as limitações do modelo não são tão intensas quanto as demais, nas
quais os problemas de modelagem são bastante evidentes e mostram que há uma
série de comportamentos que não estão sendo capturados pelos modelos (a exemplo da CV9). Entretanto, conforme já mencionado, a simulação do sistema não é um
bom indicador de qualidade de modelo para sistemas em malha fechada. Dessa
forma, os problemas de modelagem podem estar sendo superestimados ou amplificados devido aos distúrbios não medidos.
A metodologia apresentada na Seção 3 foi aplicada nos dados selecionados para algumas das CVs de maior relevância para o MPC. Inicialmente, foi necessária a identificação da função complementar da sensibilidade (T0 = I - S0), a qual
foi realizada a partir de uma simulação se utilizando o mesmo controlador comercial
preditivo utilizado para controlar a planta real. Como as variáveis desse conjunto de
dados permanecem dentro das faixas na maior parte do tempo, o seguinte procedimento foi adotado:
1: Selecionar uma CV para ser avaliada e colocar as demais no modo manual.
2: Garantir que não haja a saturação de nenhuma MV.
3: Levar a CV avaliada para seu o ótimo.
4: Relaxar o limite ótimo (i.e, forçar a CV a atingir o novo limite).
5: Identificar o modelo de (T0) entre os valores da CV e limite ótimo perturbado.
Ressalta-se que a identificação dos modelos de forma individual assim
como a utilização de um modelo diagonal é coerente com os dados analisados, já
que corresponde ao caso onde não há violação das restrições, comportamento observado na maioria do tempo para as CVs. A partir de S0 , foi computada a estimativa
de y0 . Os resultados são ilustrados na Figura 11. Para melhorar a visualização, a
Figura 12 apresenta estes resultados para duas CVs em um período de 12 horas.
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FIGURA 11: COMPARAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS MEDIDAS (AZUL) E Y0 ESTIMADO (VERMELHO).

FIGURA 12: COMPARAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS MEDIDAS (AZUL) E Y0 ESTIMADO (VERMELHO):
OBSERVAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 HORAS PARA: (A) CV1 E (B) CV11.

Comparando as Figuras 10 e 11 é possível verificar que, quando levada
em conta a sintonia do controlador, a qualidade dos modelos é superior à indicada
pela simulação. Ainda assim, existem problemas de modelagem que afetam o desempenho do MPC. Este impacto pode ser visualizado na Figura 12, que ilustra um
intervalo menor de tempo das CV1 e CV11. Constata-se que os erros de modelagem
não possuem muita influência na CV1, porém na CV11 os mesmos se mostram significativos, já que o comportamento estimado da variável livre de discrepância de
modelagem e de distúrbios, i.e., y0, se difere do comportamento real obtido.
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A razão das variâncias Rvar (3) para cada CV é apresentada na Figura 13.
Observa-se que a CV1, CV2, CV7 e CV12 possuem modelos capazes de representar
satisfatoriamente o processo na frequência de atuação do controlador, já que a variabilidade dos dados é similar ao resultado obtido na ausência de discrepância de
modelo
. As CV3 e CV5 possuem razões de variabilidade relativamente
elevadas, devendo ser investigadas, ainda que o modelo simulado da CV3 possua
boa qualidade na simulação. A CV10 e CV11 são as que apresentam os problemas de
modelagem mais significativos.
Após a identificação das saídas com problemas de discrepância é necessário
detectar a sua fonte. Nesta etapa, se investiga se o problema é decorrente de uma
discrepância de modelo ou de um distúrbio não medido conforme o procedimento
apresentado na seção 3. Para tanto, avaliam-se as CVs que apresentaram Rvar mais
elevados, no caso em estudo: CV3, CV5, CV10 e CV11. A aplicação da técnica considerou a distribuição dos dados ao longo de um horizonte móvel (MW) de tamanho igual
ao horizonte de predição. Os resultados para os coeficientes de assimetria e curtose
são apresentados nas Figuras 13 e 14, respectivamente e sumarizados na Tabela 1.
FIGURA 13: RVAR DAS VARIÁVEIS CONTROLADAS AVALIADAS.

FIGURA 14: ASSIMETRIA DE E0 VERSUS Y0 AO LONGO DE UM HORIZONTE MÓVEL (AZUL), ELLIPSE DE
CONFIANÇA (LILÁS) E APROXIMAÇÃO LINEAR (VERMELHO) DA (A) CV3, (B) CV5, (C) CV10 E (D) CV11.
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FIGURA 15: CURTOSE DE E0 VERSUS Y0 AO LONGO DE UM HORIZONTE MÓVEL (AZUL), ELLIPSE DE
CONFIANÇA (LILÁS) E APROXIMAÇÃO LINEAR (VERMELHO) DA (A) CV3, (B) CV5, (C) CV10 E (D) CV11.

TABELA 1: PARÂMETROS DA APROXIMAÇÃO LINEAR E ELIPSE DE CONFIANÇA

INCLINAÇÃO DA
ELIPSE
ASSIMETRIA

CURTOSE

RAZÃO ENTRE
DIÂMETROS DA ELIPSE

INCLINAÇÃO DA RETA

COEF. DE DETERMINAÇÃO DA RETA (%)

ASSIMETRIA

CURTOSE

ASSIMETRIA

CURTOSE

ASSIMETRIA

CURTOSE

CV3

0,2741

21,60

1,37

1,32

0,3391

8,796

0,0066

3,56

CV5

48,48

41,12

2,43

4,82

32,99

39,87

50,09

83,94

CV1 0

42,48

44,48

2,44

3,61

37,27

40,17

51,08

73,48

CV1 1

50,74

31,54

1,91

2,59

26,52

26,28

31,24

48,9

As Figuras 14 e 15 e a Tabela 1 deixam evidente que a CV3 não possui
discrepância de modelo (MPM), de modo que a diferença encontrada na razão de
variabilidade (Figura 13) se deve a um distúrbio não medido ou de ruídos de medição. Tal constatação é coerente com os resultados obtidos para a simulação deste
sistema, que mostram que o modelo é capaz de simular com qualidade elevada os
dados. A variabilidade elevada das demais CVs é decorrente de uma discrepância
de modelo, conforme indicado pela disperção da retas, razão entre os diâmetros
das elipses e ângulos. A simulação individual de cada modelo (Figura 16), quando
comparada a simulação completa (Figura 10) deixa evidente que as CVs indicadas
possuem problemas de modelagem. Por exemplo, para a CV11, pode-se vizualizar
que o comportamento discrepante entre a simulação e os dados medidos é muito
similar a contribuição da MV5 (curva verde), logo, pode-se concluir que o modelo da
CV11 superestima o efeito da MV5. De forma análoga, o modelo da CV5 subestima
os efeitos da MV1 e da CV10 superestima o efeito da MV5.
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Foi realizada uma nova identificação com base nos dados de planta para
o modelo MV5 versus CV11. O resultado indicou que o ganho do modelo deveria
ser multiplicado por um fator igual a -0.5. A partir deste novo modelo, as avaliações
segundo a metodologia proposta foram refeitas. A Figura 17 ilustra a saída nominal
estimada bem como seu efeito na variabilidade do sistema. Os indicadores de assimetria e curtose são ilustrados na Figura 18 e sumarizados na Tabela 2.

FIGURA 16: SIMULAÇÃO INDIVIDUAL DOS PARES CVS VERSUS MVS.

FIGURA 17: RESULTADO PARA A CV11 COM CORREÇÃO DO MODELO DA MV5 (A) VARIÁVEIS MEDIDAS
(AZUL) E Y0 ESTIMADO (VERMELHO), (B) Rvar
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FIGURA 18: (A) ASSIMETRIA E (B) CURTOSE DE E0 VERSUS Y0 AO LONGO DE UM HORIZONTE
MÓVEL (AZUL), ELLIPSE DE CONFIANÇA (LILÁS) E APROXIMAÇÃO LINEAR (VERMELHO) APÓS
CORREÇÃO DO MODELO MV5 VERSUS CV11

TABELA 2: COMPARAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS DA APROXIMAÇÃO LINEAR E ELIPSE DE
CONFIANÇA ANTES E APÓS A CORREÇÃO DO MODELO MV5 VERSUS CV11

ASSIMETRIA

CURTOSE

INCLINAÇÃO DA

ANTES

50,74

31,54

ELIPSE

DEPOIS

24,0

22,3

RAZÃO ENTRE
DIÂMETROS DA ELIPSE

INCLINAÇÃO DA RETA
COEF. DE
DETERMINAÇÃO DA
RETA (%)

ANTES

1,91

2,59

DEPOIS

1,21

1,77

ANTES

26,52

26,28

DEPOIS

9,13

14,9

ANTES

31,24

48,9

DEPOIS

3,64

15,3

A Figura 17a, quando comparada as Figura 12b assim como a Figura 17b
quando comparada a Figura 13 deixam evidente que houve melhora na qualidade
do modelo quando realizada a correção sugerida, uma vez que a discrepância entre
y0 estimado e os dados reais foi significativamente menor e, consequentemente, a
razão entre as variabilidades também foi reduzida. Também é possível verificar a
melhora na qualidade do modelo através da Figura 18 e da Tabela 2. Constata-se
que houve redução da inclinação das aproximações lineares e elipse de confiança,
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bem como da razão entre os diâmetros da elipse e dispersão das curvas, denotando que o erro existente no sistema, possui menor dependência da qualidade
do modelo.

MPC_ADM – BRTOOLKIT
A metodologia desenvolvida inclui além da detecção do canal com problemas
de modelagem, as etapas de manutenção as quais podem ser divididas em uma
sistemática para identificação dos modelos em malha fechada, bem como a etapa
de ajuste dos parâmetros do controlador MPC. Para maiores detalhes veja as referências [8],[9] e [11].
Todas as metodologias desenvolvidas devem ser aplicadas de forma sequencial, iniciando com a avaliação do desempenho operacional. Aqui ferramentas de
visualização de fácil entendimento são necessárias. Para permitir a sua rápida utilização em um ambiente industrial, se desenvolveu o BR-ToolKit MPC_ADM, o qual
roda na Plataforma de Gestão de Ativos (PGA) desenvolvido em parceria com a
Petrobras e a empresa Trisolutions.
A aplicação da plataforma PGA é bastante ampla e se destina a monitorar
qualquer ativo industrial existente em processos contínuos. A Petrobras é a empresa pioneira a fomentar e utilizar esta ferramenta, que já é utilizada em dezenas de
plataformas de produção de petróleo, refinarias, estações de compressão, fábricas
de fertilizantes e na Transpetro, subsidiária responsável pela transferência e estocagem do gás natural, petróleo e derivados. Para uma visão geral sobre o PGA veja
o vídeo disponibilizado no nosso site através do seguinte link: https://www.ufrgs.br/
gimscop/videos/
O PGA é uma ambiente WEB implementado em Javascript, no qual o engenheiro tem acesso às análises e visualizações de dados de planta a partir de qualquer computador sem a necessidade de se instalar nenhum software local. A Figura
19 apresenta algumas telas do ambiente PGA, já na Figura 20 se tem a lista das
principais funcionalidades do PGA, ou seja, ferramentas de manutenção preditiva,
módulos específicos para equipamentos, módulos específicos para controladores
PID e MPC, monitoramento em tempo real de indicadores de e dados de planta e
por fim interface de visualização e geração de relatórios operacionais. Em 2017, o
PGA foi agraciado com o prêmio ANP de Inovação Tecnológica.
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FIGURA 19: ALGUMAS TELAS DE VISUALIZAÇÃO DO AMBIENTE PGA

FIGURA 20: VISÃO GERAL DAS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO PGA
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FIGURA 21: TELA INICIAL DO MPC_ADM NO AMBIENTE PGA

FIGURA 22: SUB TELA DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DO MPC_ADM

PRÊMIO MERCOSUL 2018

269

A Figura 21 apresenta a tela inicial do MPC_ADM (A-Avaliação/Análise,
D-Diagnóstico, M-Manutenção). Esta interface é organizada por controladores
MPCs, onde na figura principal aparecem todos os controladores que estão sendo
monitorados. Essa interface inicial já permite que se identifique quais são os controladores com problema hierarquizando os que possuem o maior potencial de retorno
econômico. Nessa própria tela inicial é possível se ter um pré-diagnóstico dos motivos pelos quais o controlador não está operando adequadamente. A partir desta tela
é possível se navegar na busca de dados mais específicos, como os apresentados
nas Figuras 22 e 23, as quais permitem que se vejam os dados atuais e histórico
em períodos anteriores dos mesmos, respectivamente.

FIGURA 22: ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES OPERACIONAIS DE MPCS
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Após o diagnóstico prévio se explora e identifica as verdadeiras causas
de mal funcionamento a partir das metodologias apresentadas sucintamente neste
trabalho, juntamente com outras que estão detalhas nos artigos de [1]-[11]. Os
algoritmos relativos a essas metodologias estão automatizados e implementados
em Python. Templates de análises em Jupyter Notebook são disparados automaticamente permitindo que o Engenheiro de Processo possa efetuar os procedimentos
necessários. Atualmente para se proceder nessas análises é necessário um maior
treinamento do engenheiro. Para facilitar o seu trabalho se está desenvolvendo interpretadores de resultados baseados em Inteligência Artificial. Com essa inclusão,
será facilitada a utilização da ferramenta para operadores de processo responsáveis pelo controle propriamente da planta.

CONCLUSÕES
Neste projeto de pesquisa se apresentou os principais desenvolvimentos
relacionados ao conceito de soluções digitais tanto para indústria de processos
visando transformá-la na Indústria de Processos 4.0. Para se ilustrar a ferramenta
desenvolvida se utilizou a Unidade de Coqueamente Retardado da REFAP qual
permitiu que se completasse com sucesso as três etapas necessárias para uma
boa gestão de ativo, ou seja, avaliação, diagnóstico e manutenção. A metodologia
desenvolvida no GIMSCO / UFRGS, coordenado pelo candidato, foi capaz de indicar os modelos que efetivamente impactaram no sistema de controle, considerando
a sua sintonia, utilizando apenas dados de operação rotineira e o modelo linear
utilizado pelo controlador. Também foi possível diagnosticar de forma coerente a
causa dos problemas de mau funcionamento, diferenciando entre a ocorrência de
discrepância de modelo e distúrbios não medidos. Cabe salientar ainda que a metodologia utilizada possui a vantagem de ser capaz de trabalhar com as variáveis
controladas em faixa, sendo flexível à maioria das aplicações comerciais de controladores preditivos. Adicionalmente, após uma re-identificação, a técnica permitiu verificar os efeitos benéficos que o novo modelo traria ao processo. Essa abordagem
complementar abre mais um campo de utilização da metodologia, que inclui além
da auditoria e diagnóstico, a solução do problema.
Para permitir que as metodologias possam ser aplicadas facilmente no ambiente industrial, se desenvolveu o BR-ToolKit MPC_ADM, o qual inclui ferramentas
de visualização operacional (dashboards) que foram especialmente desenvolvidas permitindo a rápida e eficiente avaliação e diagnóstico, sendo que a etapa de
diagnóstico é posteriormente aprofundada através ferramentas desenvolvidas em
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Python e acessadas pelo usuário através de JupyterNotebooks gerados automaticamente a partir de templates. Nesse ambiente também e efetua a próxima etapa de
manutenção, a qual é baseada na re-identificação dos canais com problema utilizando os mesmos dados empregados na análise e a seguir, o reajuste do controlador. A
ferramenta desenvolvida permite a efetiva e eficiente ADMinistração dos MPCs Industriais. Para se ter uma visão completa das metodologias desenvolvidas recomenda-se
assistir aos vídeos disponibilizados no site do GIMSCOP, os quais podem ser acessados através do seguinte link: https://www.ufrgs.br/gimscop/videos/
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da clases en la universidad y trabaja como especialista en mejora continua en Montes del Plata. Realizó la tesis de fin de carrera buscando conjugar sus tres intereses
y el resultado fue la investigación denominada: “Evaluación de las competencias
necesarias para la transformación 4.0 en el sector agropecuario: hacia un modelo
holístico de implementación”. A futuro pretende avanzar en su formación, realizando un máster en el exterior.

PROFESSOR ORIENTADOR
Daniel Jurburg es ingeniero industrial por la Universidad de Montevideo (UM). Tiene un Máster en Investigación en Ingeniería Aplicada y es doctor en Ingeniería por
TECNUN-Universidad de Navarra. Es profesor investigador de tiempo completo en
el Centro de Innovación en Organización Industrial (CINOI), dentro de la Facultad
de Ingeniería de la UM. Es profesor de investigación operativa I y II, y de metodología de investigación. Es además director del Global Supply Program, y del Programa
Ejecutivo en Gestión de la Mejora Continua. Además, es Investigador activo Nivel I
dentro del SNI de la ANII. Sus áreas de experiencia se enfocan en los procesos de
Mejora Continua dentro de las empresas y la gestión de las cadenas de suministro,
en las cuales posee varias publicaciones científicas en revistas internacionales.
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CATEGORIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – MENÇÃO HONROSA
EXPANDIENDO LOS LIMITES DE LOS NEGÓCIOS DE LAS CRIPTOMONEDAS POR
MEDIO DEL MERGED MINING

AUTOR
Martin Medina es estudiante avanzado de Licenciatura en Ciencias de la Computación en el Departamento de Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires (DC-FCEN-UBA). Se desempeña como ayudante docente en la materia Teoría de las Comunicaciones (DC-FCEN-UBA) desde hace seis
años. En el aspecto profesional, se ha consolidado como especialista en blockchain
y criptomineria en RSK Labs. Sus intereses de investigación logran vincular la problemática surgida en su vida profesional con una mirada en el ambiente científico.
Actualmente se encuentra finalizando su trabajo final como alumno de grado en
temas de análisis de funcionamiento en sistemas basados en blockchain que utilizan
merged mining.

PROFESSOR ORIENTADOR
Esteban Mocskos es profesor en el Departamento de Computación de la Facultad de
Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires e investigador en el Centro de
Simulación Computacional p/Aplic Tecnológicas (CSC-CONICET). Sus intereses en
el campo de la investigación se relacionan con los sistemas distribuidos, plataformas de cómputo paralelas y la aplicación de nuevas arquitecturas de cómputo a
problemas interdisciplinarios. Actualmente dirige un grupo de investigación que incluye estudiantes de grado, posgrado y posdoctorado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.

CATEGORIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – MENÇÃO HONROSA
DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO E CONSTRUÇÃO DE UM BASTÃO SOLAR
PARA OBTENÇÃO DE DADOS PERIÓDICOS DO SOLO

AUTOR
Yago Daniel Souto possui graduação em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (2019) e é graduando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Atualmente é bolsista de Iniciação Científica no projeto de pesquisa “Análise da permissividade efetiva de antenas de
microfita retangulares com arranjos PBG retangular e hexagonal”; integrante do
projeto de pesquisa “Investigação de parâmetros climáticos ambientais do semiári-
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do potiguar”; e estudante no grupo de pesquisa Laboratório de Pesquisas em Microeletrônica e Radiofrequências – LAMERF. Atua principalmente nos seguintes temas:
radiofrequency energy harvesting (RFEH); internet of things (IoT); inteligência artificial (IA); agricultura inteligente; e sistemas embarcados aplicados à robótica.

PROFESSOR ORIENTADOR
Hidalyn Theodory Clemente Mattos de Souza possui graduação em Licenciatura
em Física pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN-2003), mestrado em Física pela UFRN (2007) e doutorado em Física pela UFRN (2012). Tem
experiência em Física Geral, Matemática, Astrofísica e Cosmologia. Atualmente, é
professor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, lecionando na graduação e
na pós-graduação, atuando principalmente no desenvolvimento de produtos e processos em Física de forma integrada com outras áreas.

CATEGORIA JOVEM PESQUISADOR – 1º LUGAR
PREVISÃO DA INVASÃO DE PLANTAS DANINHAS EM CULTIVAR DE CANA-DE-AÇÚCAR USANDO IMAGEM MULTIESPECTRAL

AUTOR
Thiago Gentil Ramires é bacharel em Estatística pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), mestre e doutor em Ciências, na área de concentração Estatística e
Experimentação Agronômica, pela Universidade de São Paulo (USP/ESALQ), com
período sanduíche na Hasselt University (Bélgica). Atualmente é professor de Estatística na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), onde também
orienta no programa de pós-graduação de Engenharia Ambiental. Atua principalmente nos seguintes temas: modelos aditivos generalizados de locação, escala e
forma, modelos de inteligência artificial, modelos de análise de sobrevivência e
análise de experimentos.
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CATEGORIA JOVEM PESQUISADOR – MENÇÃO HONROSA
AI-BRAIN: DISPOSITIVO POLIMÉRICO INTELIGENTE APLICADO À AGRICULTURA 4.0

AUTOR
Gregório Couto Faria é bacharel em Física pelo Instituto de Física de São Carlos
(2006). Obteve seu mestrado em Física Aplicada também pelo Instituto de Física de
São Carlos (2008) e doutorado em 2011 através de um programa de duplo-diploma
entre a Universidade de São Paulo (USP) e a Technischen Universität Darmstadt,
Alemanhã. Pelo lado alemão, é Doutor “Summa cum Laude”, mais alta distinção
atribuída pelo modelo de pós-graduação daquele país. Fez pós-doutorado também
na Technischen Universität Darmstadt, trabalhando na elucidação de processos de
transporte de carga em sistemas poliméricos luminescentes e fotovoltaicos. Entre
2014 e 2016, fez seu segundo pós-doutoramento na Universidade de Stanford, onde
trabalhou com sistemas poliméricos de condução mista (iônico-eletrônico) aplicados à Inteligência Artificial, e fez parte da equipe de pesquisadores que demonstrou
e publicou o primeiro sistema artificial polimérico que mimetiza o funcionamento
de células neuronais (denominado de memórias neuromórficas). Possui cerca de 40
artigos publicados em revistas de alto impacto e atualmente orienta dez alunos de
pós-graduação. É recipiente de vários prêmios, como o Prêmio Marechal do Ar
Casimiro Montenegro (MCTI), Prêmio Horácio Carlos Pannepucci (IFSC/USP), entre outros.

CATEGORIA INTEGRAÇÃO – 1º LUGAR
FAMÍLIA DE COMPUTADORES DE PLACA ÚNICA PARA PLATAFORMA LATINOAMERICANA DE IOT E INDÚSTRIA 4.0

AUTORES
Marcelo Knörich Zuffo é engenheiro eletricista (1989) e professor titular (2006) junto ao Depto. de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tem atuado junto ao Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) coordenando pesquisas e desenvolvimentos na área de Meios Eletrônicos Interativos,
com foco nos seguintes temas: Internet das Coisas, engenharia de meios interativos,
saúde digital, computação de alto desempenho, realidade virtual, computação gráfica e
visualização. Em 2001 desenvolveu o primeiro sistema de realidade virtual totalmente
imersivo no Brasil denominado CAVERNA Digital. Desde 2011 coordena o Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da USP.
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Catherine Pancotto épossui graduação em Engenharia Biomédica pela Universidade
Federal de Uberlândia, com período sanduíche na Rice University (EUA), especialização em Design de Circuitos Integrados (CIs) pelo Programa CI Brasil e mestrado
em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas. Atuou no setor
industrial na área de equipamentos eletromédicos e participou de projetos de pesquisas junto a instituições acadêmicas nacionais e internacionais. Desde 2018 integra o corpo de pesquisadores da LSI-TEC, sendo integrante do Programa Caninos Loucos. Possui experiência nas áreas de Instrumentação Biomédica,
Neuroengenharia, Design Analógico de CIs, Desenvolvimento de Hardware e Internet das Coisas.
Elena Saggio possui graduação em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), 1990, e especialização em Marketing pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), 1993 e 1997. Cursou Especialização em Divulgação Científica no Núcleo José Reis da ECA/USP. Desde de 2005 realiza atividades de comunicação social
para a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) e atua como gerente de
comunicação na Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico –
LSI-TEC.
Geovane Fedrecheski possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Atualmente é doutorando em Engenharia Elétrica
pela Universidade de São Paulo, e pesquisador desenvolvedor de software na LSI-TEC. Foi contemplado pelo programa PrInt da CAPES, através do qual realizou
doutorado sanduíche na Universidade da California, Berkeley. É cocriador do curso
online Introdução à Internet das Coisas na plataforma CodeIoT, com mais de 50 mil
inscritos globalmente. Possui experiência nas áreas de Internet das Coisas, Enxames
Computacionais, Controle de Acesso, e Identidade Descentralizada.
Irene Karaguilla Ficheman é pesquisadora do Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas da USP. Possui graduação em Matemática e Ciência da Computação
da Universidade de Tel-Aviv, Israel (1984), mestrado (2002) e doutorado (2008) em
Engenharia Elétrica pela EP-USP. Tem ampla experiência em pesquisa e desenvolvimento, tendo trabalhado no exterior (Israel e Estados Unidos) e no Brasil. Atua
desde 2003 como gerente de projetos de pesquisa em Meios Eletrônicos Interativos
aplicados à Educação e ao Entretenimento, assim como em projetos de pesquisa e
desenvolvimento de Tecnologia Assistiva. Participou da gestão do projeto SBC para
IoT e Indústria 4.0.
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Jon “Maddog” Hall is the Board Chair of the Linux Professional Institute, Co-founder and Senior Adviser to Caninos Loucos, Executive Director of Linux International and the President of Project Cauã. Mr. Hall has been a programmer, systems
designer, systems administrator, product manager, technical marketing manager,
university educator, CEO and consultant. He met Linus Torvalds in 1994 and recognized the commercial importance of Linux and Free and Open Source Software. Mr.
Hall has traveled the world speaking on the benefits of Free and Open Source Software, and received his BS in Commerce and Engineering from Drexel University
(1973), and his MSCS from RPI in Troy, New York (1977).
Laisa Caroline Costa De Biase é formada em 2004 em Engenharia Elétrica pela
EPUSP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo). Desde 2002 integra o corpo de pesquisadores da LSI-TEC. Mestre (2009) e o Doutora (2015) junto ao Departamento de Sistemas Eletrônicos da EPUSP. Pesquisadora colaboradora do Swarm
Lab na UC Berkeley. Atuou como coordenadora, gerente de projetos, líder técnica e
pesquisadora em projetos de P&D. Ministrou o CodeIoT, cursado por mais de 56 mil
pessoas. Participou do estabelecimento do Sistema Brasileiro de TV Digital, adotado
por 12 países. Atualmente, coordena o Programa Caninos Loucos, parte da Política
Nacional de IoT, para a definição de plataformas abertas para computação na borda.
Pablo Calcina Ccori é formado em Engenharia de Sistemas pela Universidade Nacional de San Agustín (Arequipa – Peru). Obteve o grau de mestre em Ciência da
Computação no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo
e atualmente está na fase final do doutorado na mesma instituição. Trabalhou em
diversas empresas, colaborando e liderando equipes de desenvolvimento de software, com ênfase em sistemas para Web. Entre seus principais interesses encontram-se: Internet das Coisas, Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina.
Rafael Herrero Alonso é engenheiro Elétrico formado pela Faculdade de Engenharia
Industrial, com Mestrado e Doutorado pelo Departamento de Sistemas Eletrônicos
da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Foi um dos responsáveis pela
elaboração e coordenação do Projeto Villa-Lobos Solar, que resultou na instalação e
comissionamento do primeiro estacionamento fotovoltaico de 500 kWp em parque
público da cidade de São Paulo. Tem atuado em pesquisas e projetos de mini/micro
GD fotovoltaica, sistemas de armazenamento de energia (BESS), Subestação 4.0
(IEC-61850), modelagem Matlab, simulação solar, IoT e arquitetura de sistemas de
monitoramento fundamentos na IEC-61724.
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Roseli de Deus Lopes é engenheira eletricista (1987), professora associada da Escola Politécnica da USP, vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP) e
vice-coordenadora do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas (CITI-USP). Coordena projetos de pesquisa em interação humano-computador e programas e iniciativas voltados a despertar, incentivar e desenvolver talentos em Ciências
e Engenharia, dentre eles a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) e o
InovaLab@POLI. Desde 2014, coordena os Programas de Pré-Iniciação e Iniciação
Científica e Tecnológica da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Faz parte da atual Diretoria

da

Sociedade

Brasileira

para

o

Progresso

da

Ciência
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CATEGORIA INTEGRAÇÃO – MENÇÃO HONROSA
APLICAÇÃO DE VISÃO COMPUTACIONAL PARA AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE PLACAS DE AÇO BRUTO

AUTORES
Lucas Saldanha Ferreira é doutorando e mestre em Modelagem Matemática Computacional e engenheiro de computação pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Atua principalmente nos seguintes temas: visão
computacional, reconhecimento de padrões em imagens, aplicações industriais de
visão computacional, otimização linear inteira, otimização aplicada a grafos.
Brayan Rene Acevedo Jaimes possui graduação em Ingeniería Electrónica (ênfase em
Control e automatización, 2014) pela Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS),
Cúcuta, Colômbia. Mestre em Engenharia Elétrica (Inteligência Computacional) pela
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil. Doutorando de Engenharia Elétrica da UFMG e investigador no Computational Intelligence Laboratory - LITC. Tem
experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Controle e Automação, Inteligência Computacional, Processamento Digital de Imagens, Reconhecimento de Padrões, Redes Neurais Artificiais, Otimização, Fotogrametria, Sensoriamento Remoto,
Navegação Autônoma de VANTs e Deep Learning. Atua principalmente nos seguintes
temas: Veículos Aéreos não Tripulados (VANTs), estimação de posição geográfica em
VANTs, correção de distorção projetiva em imagens aéreas, casamento de imagens.
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CATEGORIA PESQUISADOR SÊNIOR – 1º LUGAR
UMA ABORDAGEM DE APRENDIZAGEM PROFUNDA PARA CONTAGEM AUTOMÁTICA DE INSETOS-PRAGA NA SOJA

AUTOR
Everton Castelão Tetila é doutor em Desenvolvimento Local, mestre em Engenharia
de Produção e bacharel em Ciência da Computação. É professor dos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia de Computação da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Também é professor formador e professor conteudista do curso de Licenciatura em Computação da EaD/UFGD. Tem experiência na área de
Ciência da Computação, com ênfase em Banco de Dados, Visão Computacional e
Web Design. Revisor de periódicos internacionais de alto impacto: Sensors (ISSN
1424-8220) e Computer and Electronics in Agriculture (ISSN 0168-1699).

PROFESSOR ORIENTADOR
Hemerson Pistori é bolsista de produtividade do CNPq e lidera o grupo de visão
computacional, INOVISÃO, da Universidade Católica Dom Bosco. É professor nos
doutorados em Desenvolvimento Local e Agroambiental nesta mesma universidade
e no doutorado em Ciência da Computação na UFMS. A produção científica do Professor Pistori inclui mais de 130 artigos completos publicados em periódicos e anais
de conferências com revisão por pares. Mantém um canal de visão computacional
no YouTube que é o mais visto no mundo em língua portuguesa, dedicado a VC, com
mais de 400 mil visualizações e 3 mil inscritos.

CATEGORIA PESQUISADOR SÊNIOR – MENÇÃO HONROSA
AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO E MANUTENÇÃO DE CONTROLADORES PREDITIVOS NA INDÚSTRIA 4.0

AUTOR
Jorge Otávio Trierweiler é engenheiro químico formado na UFRGS em 1988, com
mestrado no PEQ/COPPE/UFRJ em 1991 e doutorado na Universidade de Dortmund
(Alemanha) em 1996, ambos em Engenharia Química na área de controle e otimização de processos. Atualmente coordena o grupo de pesquisa GIMSCOP (Grupo de
Intensificação, Modelagem, Simulação, Controle e Otimização de Processos da
UFRGS). As pesquisas desenvolvidas pelo GIMSCOP se encontram aplicadas em diversas empresas, visando à melhoria e eficiência operacional.
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NOTA SOBRE A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Ary Mergulhão Filho, presidente da comissão, representante da RECyT/Brasil
Mestre em Ciências pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Foi empresário e
consultor de empresas. Orientou mais de 60 trabalhos acadêmicos em 19 anos de atuação como professor universitário. Na esfera pública, durante 37 anos, atuou no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e no Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação, na formulação e implantação de políticas para o setor.
Foi coordenador de Ciências Naturais – Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação
– da Unesco e responsável pela implantação do Programa de Ciência e Tecnologia da
Organização no Brasil. Atualmente, ainda ligado ao CNPq, atua como gerente executivo
de projetos no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE.
Adriana Santos Caballero, representante da RECyt/Paraguai
Realizo sus estudios de Grado y Postgrado en la Universidad de Barcelona donde
actualmente es investigadora asociada. También forma parte como Investigadora
asociada en el Conacyt Paraguay.Actualmente se encuentra especializándose en
Models for Dealing with Uncertainty in Decision-Making, dando por finalizado su
tesis doctoral The Fuzzy-SWOT.
Alejandro Bollana, representante da RECyt/Argentina
Consultor en innovación sustentable, industria 4.0 y Ciudades Inteligentes. Diseñador
Industrial egresado de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (F.A.D.U.) de la
Universidad de Buenos Aires. (U.B.A.) Con postgrado en gestión de proyectos del Instituto
Tecnológico de Buenos Aires. (I.T.B.A.). Motivado por el cambio y la evolución hacia un
futuro en equilibrio con la naturaleza. Trabajó como Líder de Proyectos en la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (SSIyCI
- GCBA). Llevando adelante proyectos como BA WiFi, el servicio de internet libre de la
ciudad, la plataforma de sensores de GCBA, y el laboratorio de ciudad inteligente, Barrios
del futuro. CIO y Co-fundador de CINNID, consultora de innovación estratégica y diseño
sustentable enfocada en los principales desafíos del desarrollo humano y la preservación
ambiental. Con proyectos premiados por organizaciones de alcance global como NASA,
ONU, enel X, y VolksWagen. CEO y Co-fundador de FD.O - fabricaciondigital.online, plataforma de servicios B2B para desarrollo y fabricación a demanda a través de internet.
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Alejandro Negro, representante da RECyT/Uruguai
Nació en Pando, Canelones, Uruguay en 1977. Cursó estudios de grado como profesor de Química en el año 2003 en el Instituto “Clemente Estable” de la Ciudad de
Atlántida, Canelones. Realizó una maestría en Educación, y una diversidad de postgrados en el área educativa y biotecnología. Ha trabajado en la formación de futuros
docentes desde asignaturas específicas, así como siendo adscriptor de práctica docente. En 2014 ingresa como profesor en el bachillerato tecnológico en química industrial de la Universidad del Trabajo del Uruguay, para posteriormente en 2016,
ingresar como Asistente de laboratorio de la carrera Tecnólogo en Biotecnología, en
ese ámbito dicta una diversidad de asignaturas de la carrera. Es participante del
programa Teacher Exchange de comisión Fulbright del año 2016.
Alex Kuhnen, representante da RECyT/Brasil
Possui graduação em Ciências da Computação pela Universidade Regional de Blumenau (FURB - 2003), MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV - 2011) e mestrado em Produção pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica
(ITA - 2017), com estudos sobre Desafios e Oportunidades da Manufatura Avançada
para o Brasil. Atuou no mercado de desenvolvimento de software por 10 anos migrando, posteriormente, para a área de gestão de projetos. Trabalha no SENAI/SC
desde 2012 com projetos de tecnologia, inovação e educação. Nas áreas de tecnologia e inovação, participou na implantação do Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Embarcados, do Instituto SENAI de Tecnologia em Eletroeletrônica e do Instituto SENAI de Tecnologia em Automação e TIC. Nas áreas de tecnologia, inovação e
educação, desenvolveu projetos na temática de Indústria 4.0 no Centro de Desenvolvimento Integrado de Produtos do SENAI/SC. Entre 2018 e 2020, atuou no IEL/
SC, onde exerceu atividades de liderança de equipe de consultoria em inovação e,
posteriormente, esteve como responsável pela área de mercado da instituição. Atualmente é o coordenador de Educação 4.0 do SESI SENAI/SC.
Anderson Borille, representante da RECyT/Brasil
Graduado e mestre em Engenharia Mecânica (UFSC) e doutor em Ciências (ITA).
Professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), na área de processos não
convencionais de fabricação e manufatura avançada. Destacada atuação no Centro
de Competência em Manufatura (CCM), em projetos de pesquisas aplicadas com
indústrias de diversos setores, além do aeronáutico. Atua no fomento ao empreendedorismo e inovação, por meio do Laboratório Aberto e do desafio ITA Challenge,
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competição nacional de empreendedorismo para alunos. Em 2019 foi eleito para o
Conselho Diretor da AEA. Em 2020, assumiu cadeira no Conselho Técnico do Programa Ferramentarias Brasileiras mais Competitivas (Linha IV) do Rota 2030.
André Carvalho, representante da RECyT/Brasil
Bacharel em Administração, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Possui especialização em Estratégias de Negociações Internacionais pelo Centro de
Estudos das Américas (CEAS/UCAM), e mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, pelo INPI. É funcionário de carreira na Finep desde 2001, tendo
trabalhado oito anos na Coordenação de Cooperação Internacional, e representante
do Brasil no Programa CYTED - IBEROEKA, sendo responsável pelas suas ações
operacionais e fomento a projetos e programas em cooperação internacional. Atualmente é gerente do DMES - Departamento de Engenharia, Metalmecânica, Equipamentos, Transportes e Serviços, da Finep.
André Luiz Meira de Oliveira, representante da RECyT/Brasil
Graduado em Engenharia Mecânica com habilitação em Produção pela Universidade
Federal de Santa Catarina (1998) e mestrado em Metrologia Científica e Industrial
pela mesma instituição (2005). Coordena a área de Sistemas Complexos e Preditivos
no Centro de Metrologia e Instrumentação da Fundação CERTI, em Florianópolis.
Especialista em Sistemas para a Qualidade e Inovação, é instrutor do curso de Gestão Estratégica da CERTI e possui experiência em e-business, desenvolvimento de
redes, gestão de ativos e inteligência artificial. Avaliador de programas de fomento
e prêmios no Brasil, como os programas Sinapse e Centelha.
Carlos Sakuramoto, representante da RECyT/Brasil
Engenheiro Mecânico-Aeronáutico, graduado pelo ITA, com MBA e doutorado em
Dinâmica de Sistemas Não Lineares e Redes Neurais, com larga experiência em projeto & desenvolvimento nas áreas de engenharia do produto e engenharia de manufatura. Atualmente: gerente de Tecnologia e Inovação da Engenharia de Manufatura
da General Motors MERCOSUL, diretor de Manufatura da Associação Brasileira de
Engenharia Automotiva (AEA); membro do Board of Trustees do Fraunhofer-ITA/
CCM Project Center, conselheiro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, e
membro do Conselho Municipal de Inovação de São Caetano do Sul.
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Cynthia Emilia Villalba Cardozo, representante da RECyt/Paraguai
Doctora en Ingeniería de la Innovación Industrial por la Univesità degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE - Italia) e Ingeniera Informática por la Universidad
Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UCA - Paraguay). Desde el año 2011 se
desempeña como docente investigadora de la Facultad Politécnica de la Universidad
Nacional de Asunción (UNA - Paraguay). Sus áreas de trabajo incluyen informática
en salud e ingeniería de software. Actualmente, preside la Sociedad Paraguaya de
Informática en Salud.
Daniel Trento, representante da RECyT/Brasil
É doutor em Desenvolvimento Sustentável (UnB) e mestre em Administração (UFSC).
Tem especialização em Relações Internacionais (UnB), Gestão Local e Serviços Públicos (Ryukoku University, Japão) e MBA em Fitossanidade (IAC). Atualmente é
gerente de inovação na Embrapa Sede. Já foi supervisor na Coordenadoria de Inovação em Negócios da Secretaria de Negócios (SNE). Trabalha com os seguintes temas:
Gestão da Inovação, Transferência de Tecnologia, Modelagem de Negócios, Prospecção e Avaliação de Impacto.
Fabián Capdevielle, representante da RECyT/Uruguai
Ingeniero Agrónomo (UdelaR, Uruguay) con formación de postgrado en Agrobiotecnología (Louisiana State University), Innovación (Stanford dGlobal Certificate) y
Educación (Teaching 21st Century Skills Certificate, University of Winsconsin-Madison). Ha desarrollado proyectos de Investigación y Desarrollo y liderado equipos
técnicos innovadores -con más de 25 años de experiencia- como Investigador (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay), Gerente de I+D+i (Abengoa Energy Crops) y Docente Universitario (UdelaR, Universidad Católica del Uruguay, Universidad ORT de Uruguay, y Universidad Tecnológica -UTEC- del Uruguay.
Actualmente lidera el Programa IDEI de UTEC, orientado al desarrollo de competencias del Siglo XXI aplicadas al área de I+D+i.
Fernando Amestoy, representante da RECyT/Uruguai
Fernando Amestoy tiene un doctorado en ciencias biológicas, un diploma en Sistemas de Información y un posgrado en ciencia, tecnología y gestión de la innovación.
Desde abril de 2012, es el Director del Polo Tecnológico de la Facultad de Química
(UDELAR) (www.polotecnologico.fq.edu.uy ) y Presidente del Parque Científico y
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Tecnológico Pando (Canelones, Uruguay) (www.pctp.org.uy ). Entre 2007 y 2012 se
desempeñó como Secretario Ejecutivo (CEO) de la Agencia de Investigación e Innovación de Uruguay (ANII) (www.anii.org.uy ) y anteriormente fue Coordinador General Adjunto del Programa de Desarrollo Tecnológico, unidad ejecutiva del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay para implementar un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Innovación. En los últimos 20 años participó en la gestión de la ciencia, la tecnología
y la innovación, coordinando programas de innovación apoyados por el BID, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), trabajando como consultor internacional en estos temas. Desde 2017 forma parte de la
Junta Directiva de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación (www.iasp.ws ) y actualmente es el Director de la División Latinoamericana de dicha organización. Desde 2017 es el coordinador del equipo de Trabajo de
Infraestructuras de Investigación de la CELAC (Comunidad de Estados de América
Latina y el Caribe), promoviendo la cooperación con el programa H2020 de la Comunidad Europea en este campo y es miembro del Comité de Desarrollo Industrial
del Programa iberoamericano de Ciencia y Tecnología para Desarrollo (CYTED)
(www.cyted.org).
Fernando Ferraz, representante da RECyT/Brasil
Vice-presidente da Akaer. Engenheiro de Materiais pela UFRJ, MSc e MBA, 33 anos
de experiência. Atuação na Embraer no desenvolvimento de materiais e processos.
Na Akaer, trabalhou como engenheiro em projetos de diversos setores. Vasta experiência no desenvolvimento de produtos utilizando ferramentas de simulação e digitalização. Gerente de programa comandando equipes em 15 programas aeroespaciais, totalizando mais de 7 milhões de horas de engenharia. Responsável pelo
Sistema de Gestão, incluindo certificações de qualidade, segurança e meio ambiente.
Responsável por mais de 350 engenheiros; e pela implementação do P&D+I, gerenciando 70 pesquisadores e 15 projetos em parceria com universidades e empresas.
Mais de 50 artigos publicados. Vasta experiência internacional liderando equipes em
vários países.
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Frankwaine Pereira de Melo, representante da RECyT/Brasil
Graduado em Engenharia Mecânica, com especializações em MBA Consultoria Empresarial e MBA Executivo em Gestão Empresarial. Atua como especialista em Desenvolvimento Industrial, no Senai - Departamento Nacional, exercendo a função
de gestor do Programa Senai 4.0 (Apoio ao Desenvolvimento da Manufatura Avançada - Indústria 4.0) e coordenador da Rede Senai de Escolas Móveis, coordenando
o desenvolvimento de soluções educacionais para Indústria 4.0 (Aperfeiçoamento a
Pós-Graduação), e soluções em infraestrutura de laboratórios de ensino. Experiência nas temáticas: Indústria 4.0, Educação Profissional, Manutenção Industrial, Nanotecnologia, Engenharia Tecidual e Gestão Empresarial.
Hugo Alberto Zarza, representante da RECyT/Paraguai
Ingeniero Agrónomo, por Universidad Nacional Asunción. Con Maestría en Agricultura (Master of Agriculture) y

Ph.D. en Ciencias Hortícolas por la Universidad de

Chiba, Japón. Con 15 años como investigador del Programa de Investigación de Hortalizas del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria ha lleva publicado resultados
en referencia a estudios en cultivos hortícolas. Llevó investigaciones relacionadas
a los sistemas hidropónicos y fertirriego en tomate y Pimiento.
Klaus Schützer, representante da RECyT/Brasil
Cursou Engenharia Mecânica (1978) e realizou seu mestrado (1988) na Escola de
Engenharia de São Carlos (EESC - USP). Iniciou suas atividades profissionais em
1979 na indústria de máquinas ferramentas. Em 1981, assumiu a posição de professor em tempo integral na Universidade Metodista de Piracicaba. A partir de 1988
permaneceu sete anos como pesquisador no Institut für Produktionsmanagement,
Technologie und Werkzeugmaschninen da TU Darmstadt, Alemanha, onde defendeu seu doutorado em 1995. Fundou o Laboratório de Sistemas Computacionais para
Projeto e Manufatura (SCPM) em 1995. É Professor Convidado na TU Darmstadt, TU
Dresden e UFABC. Suas áreas de pesquisa são: Industrie 4.0, Produto Inteligente,
Manufatura Inteligente, Desenvolvimento Integrado do Produto.
Ricardo Sampaio, representante da RECyT/Brasil
Cientista de Dados com foco em Análise de Redes Complexas e Mineração de Textos
envolvendo visualização de dados relacionais, aprendizado de máquina e modelagem de tópicos. Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília/UnB
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(2011-2015), com estágio de pesquisa no Institut de Recherche en Informatique de
Toulouse (IRIT), Université Paul Sabatier/França, com pós-doutorado em Saúde
Pública pela Fiocruz e Análise da Ciência pela UnB. O universo de pesquisa envolve a
Ciência, a Saúde e o Direito nas suas múltiplas interfaces com a tecnologia e as inovações relacionadas com a Ciência de Dados e a Inteligência Artificial.
Roberto de Camargo Penteado Filho, representante da RECyT/Brasil
É jornalista profissional, doutorado em Ciência da Informação e da Comunicação
pela Universidade de Toulon (França) e analista na Secretaria de Desenvolvimento
Institucional da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. Cursou
Relações Internacionais, no Instituto de Estudos Políticos de Paris, mestrado em
Comunicação de Massa, na Universidade da Flórida, diplomando-se em Estudos
Aprofundados em Inteligência Competitiva, na Universidade de Toulon (França).
Sanderson César, representante da RECyT/Brasil
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (1993), mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (1997) e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade
de São Paulo (2006), ambos, mestrado e doutorado, desenvolvidos na área de Engenharia de Produção. É profissional em gestão de projetos com certificado PMP (Project Management Professional) pelo Project Management Institute (PMI). Atualmente é professor adjunto do Departamento de Engenharia de Produção da
Universidade de Brasília. Foi diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico
(CDT) da UnB no período de dezembro de 2016 a dezembro de 2018. Atuou entre
janeiro de 2003 e janeiro de 2008 como engenheiro de desenvolvimento sênior e
gerente de projetos, e entre janeiro de 2008 e agosto de 2012 como gerente do Escritório de Projetos da OPTO ELETRÔNICA S.A. Tem experiência nas áreas de Engenharia Eletrônica, Processos de Fabricação, Gerência da Produção e em Desenvolvimento de Produto. Foi professor visitante no RWTH de Aachen, Alemanha, no
período de fevereiro a março de 2020.
Stella Amarilla, representante da RECyT/Paraguai
Engenheira florestal da Universidade Nacional de Assunção no ano 2000. Mestre em
Socioeconômica Ambiental pelo Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino
(CATIE) na Costa Rica em 2004. Desde 2007, atua como diretora de pós-graduação
da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Nacional de Assunção (UNA).
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Professora titular da disciplina de Gerenciamento de Áreas Protegidas e Vida Selvagem. Desde 2014 é pesquisadora ativa do Programa Nacional de Incentivo a Investigadores do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do Paraguai. Atualmente atua
como coordenadora acadêmica do programa de pós-graduação no curso de mestrado em Manejo de Recursos Naturais na UNA. Orienta e revisa trabalhos de conclusão
de curso e dissertações tanto a nível de graduação como de pós-graduação no Paraguai, Argentina e México. Revisor externo de periódicos científicos em revistas do
Paraguai e do México. Suas principais linhas de pesquisa são: manejo de recursos
naturais, manejo de áreas silvestres protegidas e valoração econômica de serviços
ambientais.
Vinícius Cardoso de Barros Fornari, representante da RECyT/Brasil
Economista formado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), Mestre em Economia Industrial e da Tecnologia pela Unesp e Doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Foi pesquisador do Grupo de Estudos em
Economia Industrial (GEEIN) e do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia
(NEIT). Tem experiências em pesquisas e consultorias nas áreas de política industrial, mudança tecnológica, indústria 4.0 e organização industrial. Atualmente é
Especialista em Políticas e Indústria na Gerência Executiva de Política Industrial da
CNI, onde coordena pesquisas e iniciativas sobre desenvolvimento produtivo e Indústria 4.0.
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TEMA

INDÚSTRIA 4.0
A edição 2018 do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, voltada para o tema
“Tecnologias para a economia do conhecimento”, premia e reconhece nove trabalhos
que estão publicados neste livro. Os trabalhos representam potencial contribuição
para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países do Mercosul e foram
desenvolvidos por estudantes de ensino médio, universitários, pesquisadores
graduados e doutores da área.
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