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Resumo
A satisfação dos clientes, a melhoria dos processos produtivos e dos produtos e,
inevitavelmente, a obtenção dos melhores resultados, são alguns dos desafios que as empresas
de hoje têm de encarar. A empresa produtora de rolhas de champanhe Relvas II – Rolhas de
Champanhe S.A., definiu como prioritário melhorar a performance do seu produto nas linhas
de engarrafamento, despoletando assim a necessidade de otimizar o uso da tecnologia de raiox, de forma a garantir que os defeitos críticos presentes na cortiça não chegam ao cliente final.
Este trabalho teve como principais objetivos desenvolver e otimizar programas existentes
numa máquina de raio-x, diminuir a percentagem de discos com defeitos críticos que dariam
origem a rolhas defeituosas, e reduzir o número de reclamações devido a performance do
produto. Numa fase inicial foram tipificados os defeitos críticos e detalhadas as implicações
numa linha de engarrafamento. Foi igualmente importante perceber quais as tecnologias
existentes no sector e as limitações de cada uma na análise de cada defeito.
Este processo de otimização foi um processo iterativo onde se recorreu a um programa
virtual idêntico ao da máquina real, para analisar os diferentes defeitos existentes de modo a
não interromper a linha de produção. Para conclusão do programa, realizou-se um ensaio
experimental para validar a probabilidade de quebra do defeito prego, defeito mais comum.
Para tal utilizou-se ferramentas estatísticas, nomeadamente o desenho de experiências (DOE).
A utilização deste método permitiu a avaliação do modelo de ajuste para a obtenção das
condições ótimas, garantindo a uniformidade do produto. Para este estudo consideraram-se as
variáveis tamanho, visibilidade e localização do defeito para determinar a sua influência no
resultado.
O resultado final traduziu-se numa redução dos discos rejeitados e na garantia da
conformidade dos discos considerados aprovados após a passagem no raio-x. Não foi possível
avaliar se o número de reclamações por este motivo reduziu, dado que os clientes têm em média
stock para três meses e os programas desenvolvidos foram concluídos pouco tempo antes do
fim do projeto.
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X-ray Machine Optimization in Cork Industry
Abstract
Customer satisfaction, the improvement of production processes and the quality of the
products and the unavoidable achievement of the best results are some of the challenges that
today's companies have to face. The company that produces champagne stoppers Relvas II –
Rolhas de Champanhe, SA, defined as a priority to improve the performance of its product in
bottling lines, thus triggering the need to optimize the use of x-ray technology, in order to ensure
that critical defects present in cork do not reach the customer.
This work had as main goal to develop and optimize existing programs in an x-ray
machine, to reduce the percentage of disks with critical defects that would give rise to defective
cork stoppers, and to reduce the number of complaints due to the performance of the product.
In an early stage, the critical defects were typified, also the implications in a bottling line were
detailed. It was also important to understand what technologies exist in the sector and the
limitations of each in the analysis of each defect.
This optimization process was an iterative process, where a virtual program identical to the
real machine was used to analyze the different defects in order not to interrupt the production
line. To conclude the program, an experimental test was performed to validate the probability
of breaking the hub particle defect, the most common defect. Statistical tools, such as Design
of Experiments (DOE), and Total Quality Management (TQM) tools, were used for this
purpose. The use of DOE allowed the evaluation of the adjustment model to obtain optimum
conditions, guaranteeing product uniformity. For this study we considered the size, visibility
and location of the defect to determine their influence on the result.
The final result was a reduction of rejected discs and a guarantee of conformity of the discs
considered to be approved after passage on the x-ray. It was not possible to assess whether the
number of complaints for this reason was reduced, given that customers have a stock average
of three months and the programs developed were completed shortly before the end of the
project.
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Otimização de Máquina de Raio-X na Indústria Corticeira

1 Introdução
1.1 Âmbito do projeto
No âmbito da dissertação de mestrado em ambiente empresarial no 5º ano do curso
Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, foi proposto pela empresa Relvas II – Rolhas de Champanhe S.A. um projeto designado
por “Otimização de Máquina de Raio-x na Indústria Corticeira”.
Ao longo dos anos, a qualidade é um fator que tem vindo a ganhar importância, pois com
o avanço das tecnologias o mercado, por sua vez, começou a ser mais exigente perante os
produtos fabricados. O conceito de qualidade também contribuiu de forma vantajosa em termos
económicos para as empresas, uma vez que desenvolvimento de métodos de melhoria contínua
levou ao aumento da eficiência e eliminação de desperdícios.
Este projeto teve como principal objetivo a redução de defeitos críticos presentes nos discos
de cortiça natural através da tecnologia de raio-x. Pretende-se com esta redução, garantir ao
cliente final uma melhor performance nas linhas de engarrafamento, diminuído assim o número
de reclamações e/ou a insatisfação por parte deste. Como auxílio na otimização desta tecnologia
foram utilizadas várias ferramentas de qualidade, tendo sempre presente os princípios básicos
da estratégia Total Quality Management (TQM).
1.2 Relvas II – Rolhas de Champanhe S.A.
A Relvas II – Rolhas de Champanhe, S.A. foi fundada em 1926 por Américo Coelho Relvas.
Começou a sua atividade na produção de rolhas de champanhe e de rolhas de vinho de mesa.
Anteriormente, esta era apelidada de Relvas Cortiças, S.A.. Em 1946, dedicou-se a produzir,
unicamente, rolhas de champanhe compostas exclusivamente por cortiça natural. A sua cota de
mercado ronda os 10% e exporta uma grande parte do produto para França, Itália, Alemanha e
Estados Unidos da América.
A empresa tem duas unidades industriais, uma, no Sul, localizada em Cortiçadas de Lavre
e, outra, no Norte, em Mozelos. No sul, produzem-se os discos de cortiça natural e o granulado,
matéria-prima utilizada na unidade de Mozelos na produção de rolhas de champanhe. A Relvas
II tem, aproximadamente, 120 funcionários, sendo que 55 encontram-se na unidade de Mozelos,
e os restantes na unidade de Cortiçadas de Lavre. A unidade de Mozelos, local de realização do
estágio, trabalha a 3 turnos e 6 dias por semana.
A empresa, em questão está certificada com SYSTECODE EXCELLENCE e pelas normas
criadas pelo Internacional Organization for Standardization: ISO 9001_2015, ISO 14001 e ISO
22000, garantindo, desta forma, excelência e qualidade desde a matéria-prima até ao produto
final que é entregue ao cliente.
A empresa produz rolhas de diversos tipos, adequadas à diversidade de vinhos existentes e
dimensões de garrafas:
• Rolha aglomerada com discos naturais, que é utilizada em vinhos frisantes
engarrafados em garrafas standard de 0.75 l e em vinhos espumantes, também
engarrafados em garrafas standard de 0.75 l.
• Rolha totalmente em cortiça natural, que é utilizada em vinhos espumantes
engarrafados em garrafas standard de 0.75 l e em garrafas de grandes dimensões,
cerca de 1.5 a 12 l).
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Figura 1 - Tipos de rolhas produzidos na unidade de Mozelos

1.3 Objetivos do projeto
O presente projeto englobado no âmbito do projeto “Otimização de máquina de raio-x na
indústria corticeira”, tem como objetivo a diminuição do fabrico de rolhas com defeitos
naturais, consequentemente, a diminuição do número de reclamações por parte dos clientes e
diminuir o número de discos de cortiça mal avaliados.
De modo que os resultados que se desejam alcançar são os seguintes:
I.
Diminuir o número de defeitos naturais encontrados no final do processo produtivo;
II.
Diminuir o número de discos de cortiça mal rejeitados;
III.
Reduzir o custo de não qualidade;
IV.
Aumentar a satisfação do cliente;
Para a concretização destes objetivos, é muito importante realizar um processo de controlo
de qualidade periódico durante o funcionamento da máquina. Este processo envolvia a
participação dos colaboradores de operavam no setor, onde a máquina operava, bem como
responsáveis pelo controlo de qualidade do processo.
1.4 Metodologia do trabalho
A metodologia adotada no presente projeto divide-se em cinco fases:
• A primeira fase foi a integração na empresa, onde foram analisados os defeitos
críticos na cortiça e as diferentes classes de rolhas existentes, com a ajuda da
equipa do laboratório da empresa;
• A segunda fase envolveu uma formação com a empresa que desenvolveu o
programa da máquina de raio-x, para entender os diferentes parâmetros da
máquina e o seu modo de funcionamento;
• Na terceira fase ocorreu à análise dos parâmetros existente na máquina de raio-x,
bem como o ajuste dos parâmetros, através de um programa teste. O programa
teste era avaliado diariamente, às 8h10, onde os discos eram analisados
visualmente e eram verificadas as rentabilidades. Uma amostra de discos era
passada, novamente, para perceber as falsas rejeições ou o que visualmente
deveria ser rejeitado e não era;
• Na quarta fase realizaram-se ensaios destrutivos em rolhas com defeitos para
avaliar o desempenho das mesmas, durante o processo de arrolhamento;
2

Otimização de Máquina de Raio-X na Indústria Corticeira

•

A quinta e última fase, ocorreu a avaliação global do programa teste e a utilização
do mesmo no processo de fabrico da empresa.

1.5 Estrutura da dissertação
Esta dissertação está organizada em 5 capítulos: Introdução, Contexto e Estado da Arte,
Descrição Técnica, Resultados e Discussão e Conclusão.
•

No capítulo 1 é feita uma breve introdução do projeto desenvolvido, a apresentação da
empresa onde foi realizado, assim como os contributos da mesma.

•

No capítulo 2 são abordados todos os conceitos teóricos relacionados ao processo
estudado, bem como as metodologias utilizadas para a sua otimização.

•

No capítulo 3 é abordado o tema principal da dissertação, apresentando o contexto em
que é realizado o trabalho, os objetivos, considerações a ter no trabalho e os métodos
utilizados para a obtenção de resultados.

•

No capítulo 4 apresenta-se os resultados obtidos de cada estudo, os testes efetuados na
máquina de Raio-x e discussão de resultados., bem como as limitações inerentes à
natureza do material (cortiça) e princípios de funcionamento do raio-x.

•

No capítulo 5 são resumidas as conclusões do trabalho realizado, bem como dadas
sugestões de melhoria e trabalhos futuros.
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2 Enquadramento teórico
2.1 Gestão da qualidade total
A qualidade, hoje em dia, é o elemento “chave” para o sucesso das empresas, pois é através
dela que se conquista a necessidades e as expetativas dos clientes. Todavia, nem todas as
empresas conseguem atingir os patamares exigidos pelo mercado (Feigenbaum 1951).
Segundo Philip Crosby (1979), “A qualidade não é uma oferta, mas é de graça. O que custa
dinheiro é a falta de qualidade”. Para o autor há quatro princípios fundamentais denominados
por “Absolutos da qualidade”:
•

Qualidade significa conformidade com as exigências do cliente;

•

Os resultados da Qualidade vêm da prevenção;

•

Desempenho padrão é igual a zero defeitos;

•

A Qualidade é medida pelo custo da não qualidade.

O conceito de qualidade, a perceção dos custos provenientes da falta dela e a necessidade
de envolvimento de toda a organização de forma a garantir o sucesso, foram conceitos que não
estiveram desde sempre presentes na gestão das empresas. A evolução da qualidade passou
pelas três fases presentes na Figura 2, sendo a qualidade total a realidade dos dias de hoje. O
cliente tornou-se o centro das atenções das organizações, levando a que estas dirijam os seus
esforços no sentido de satisfazer as suas necessidades e expectativas. Para tal tornou-se
perentório pensar nos processos ligados à gestão da qualidade de forma sistémica, de tal forma
que os inter-relacionamentos e interdependências sejam considerados entre todos os níveis da
empresa (Oliveira 2003).

Figura 2 - Eras da qualidade (Maximiano 2007)

A Gestão da Qualidade Total, em inglês Total Quality Management é uma abordagem para
melhorar a competitividade, a eficácia e a flexibilidade numa organização. Segundo Kanji
(1995) a estratégia TQM rege-se pelos princípios:
•

Agradar o cliente;

•

Gestão de factos;

•

Gestão baseada em pessoas;

•

Melhoria continua.
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2.1.1 Custo da qualidade
O conceito de melhoria de qualidade direciona para um aumento de custos, todavia é
possível provar que se trata de um investimento e não uma simples despesa, pois após a
implementação de programas de gestão da qualidade, o retorno, segundo Oliveira (2003), o
retorno a médio prazo é garantido.
De acordo com Robles (1994), os custos de qualidade podem ser dividas em quatro
categorias, tais como:
•

Custos de Prevenção – tal como o nome indica, são custos associados à prevenção
de problemas futuro. Estes custos incluem os gastos durante a observação e
identificação dos problemas;

•

Custos de Avaliação – estão direcionados para o controlo de qualidade e ocorrem
quando os agentes envolvidos diretamente no processo verificam a possibilidade da
existência de problemas ou erros que podem ocorrer no processo de produção;

•

Custos de Falhas Internas – estes custos surgem quando são detetados erros na
operação interna, por exemplo, avarias.

•

Custo de Falhas Externas – estes estão associados aos produtos ou serviços
defeituosos que chegam ao consumidor;

Pode-se demonstrar, graficamente que estes custos estão interligados. Isto é, com o
aumento das atividades de prevenção e avaliação, os custos das falhas tendem a diminuir, Figura
3. Todavia as empresas devem encontrar o ponto ótimo de esforço de qualidade, que representa
o ponto de menor custo total.

Figura 3 - Relação entre os custos e qualidade (Oliveira 2003)

2.1.2 As 7 ferramentas básicas da qualidade
De modo que uma empresa mantenha o seu nível em termos de qualidade, são usadas várias
ferramentas para o controlo da mesma. Estas não são usadas apenas para a melhoria do
processo, mas também com medida preventiva, de modo antecipar problemas que podem
ocorrer. Segundo Ho (1999) elas formam a base para a captura de dados, discussão e análise de
problemas. Das ferramentas de qualidade existentes inclui-se, entre outras, o histograma, o
diagrama de Pareto e a carta de controlo.
O histograma é um gráfico de barras que permite identificar a causa de um problema,
apresentado a distribuição de vários intervalos de classes, onde a respetiva altura coluna de cada
corresponde à frequência da variável em causa.
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Figura 4 - Exemplo de um histograma

O diagrama de Pareto também é um gráfico de barras que ordena por ordem decrescente
as frequências das variáveis em análise, o que permite identificar o problema mais frequente.
Este diagrama utiliza a regra dos 80/20, ou seja, oitenta por cento dos problemas são originados
por 20 por centos das causas. A sua análise permite, portanto, identificar quais as principais
causas dos problemas e, assim, analisar e estruturar ações que visem a sua eliminação ou
redução. Evita o consumo de tempo e recursos a arranjar soluções para causas que originam
poucos problemas.

Figura 5 - Exemplo de um diagrama de Pareto

A carta de controlo é uma ferramenta que permite avaliar a estabilidade de um processo e
é muito utilizada para avaliar as suas tendências. Este gráfico baseia-se na estatística para
mostras os desvios comparativamente à média, caso alguns dados ultrapassagem os limites
impostos, o processo é considerado com instável. A análise destas cartas permite não só
identificar problemas, mas antecipá-los e, assim, preveni-los.

Figura 6 - Exemplo de uma carta de controlo

2.2 Tecnologia de raio-x
A tecnologia raio-x, hoje em dia, é muito utilizada na área de medicina e na engenharia
para deteção de anomalias no interior de corpos, para a identificação de materiais ou até para
inspeção, pois trata-se de um método não destrutivo (He 2018).
O raio-x é uma radiação eletromagnética extramente energética, estando esta situada, no
espectro eletromagnético, entre os raios gama e os raios ultravioleta (UV). Esta radiação é
criada através de dois elétrodos numa câmara de vácuo, onde o cátodo é aquecido através de
um filamento, que faz com que os eletrões do filamento sejam expulsos. Como o ânodo se
encontra positivamente carregado, este vai atrair os eletrões, criando, assim, um canal de alta
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voltagem, onde os eletrões se deslocam a grande velocidade. Durante esse processo os choques
entre eletrões fazem libertar fotões de raio-x (Suryanarayana and Norton 2013).
As imagens criadas através desta radiação são resultantes da combinação entre a radiação
transmitida, refletida e absorvida pelos elementos em análise. Em algumas situações é colocado
uma tela de fósforo para transformar a energia refletida ou transmitida em luz visível (Gonzalez
2009). A Figura 7 apresenta um esquema de um sistema de conversão de energia luminosa para
imagem digital.

Figura 7 - Sistema de conversão de energia luminosa para imagem digital

2.2.1 Análise e processamento de imagem
A obtenção da radiografia dos discos de cortiça deve-se à interação dos fotões provenientes
do raio-x com a matéria, ou seja, os fotões ao atravessarem o corpo do disco irão sofrer
atenuações causadas pela absorção total ou parcial, dependente das características físicas do
material. Estas atenuações resultam diferentes intensidades de radiação que chega ao anteparo
onde a imagem será formada, originando em diferentes tons de cinza, que possibilita a formação
de contraste e, deste modo, a identificação de vários elementos no corpo do disco (Breitman
and Anido 2006).

Figura 8 - Radiografia de um disco de cortiça e histograma de tons de cinza, respetivamente

O que se deve ter em conta no processamento de imagem é conhecer as características
naturais do que queremos detetar e avaliar, de modo a destacar o pretendido.
A imagem pode ser descrita como uma função de intensidade do sinal retornado no sensor,
possibilitando o seu armazenamento e a sua manipulação de acordo com as necessidades
desejadas. A maioria das imagens considera o espaço bidimensional, sendo definida como
f(x,y), onde x e y são coordenadas espaciais e o valor f a intensidade da luz.
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Desta forma, considera-se:
𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑖(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑟
Onde:
i (x,y) depende da fonte de luz ( 0 < i(x,y) < ∞ );
r (x,y) depende do tipo de material do objeto ( 0 ≤ r(x,y) ≤ 1);

A variável r(x,y) assume o valor de zero para absorção total e o valor de 1 (um) para
reflexão total.
A constituição da imagem pode ser representada por uma matriz retangular, em que o
conjunto f (x,y) pertence ao domínio [0, M]. Os valores medidos em cada ponto estão
relacionados a uma escala de diferentes cores, sendo nestes casos relacionados a níveis de cinza,
onde o valor zero corresponder à cor mais escura (preto) e o valor máximo M à cor mais clara
(branco). Desta forma, cada ponto da matriz contêm um valor discreto, como ilustrado na figura
9, onde n e m correspondem à quantidade de colunas e linhas, respetivamente (Ballard and
Brown 1982, Gonzalez 2009).

Figura 9 - Matriz correspondente à constituição de uma imagem

Cada componente desta matriz-imagem é designado por pixel. A sua medida depende da
resolução espacial com a qual a imagem foi adquirida, sendo assim, este é a menor unidade
sobre o qual podemos realizar operações de processamento de imagem.
Para a análise de imagem, é necessário manipular o domínio espacial usando máscaras, que
tem como objetivo realizar operações na vizinhança de um pixel, estando o elemento central
desta matriz situado no pixel de interesse. Os elementos da vizinhança, incluído o pixel de
interesse, são multiplicados pelos valores da matriz da máscara, das posições correspondentes,
e a soma dos resultados adquiridos substitui o valor do pixel de interesse na imagem resultante
(Gonzalez 2009). A máscara é utilizada, sobretudo, para reduzir o ruído da imagem a analisar
e pode ser representada como na Figura 10.

Figura 10 - Exemplo matriz-máscara 3x3 (Breitman and Anido 2006)
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2.2.1.1 Limiarização (Thresholding)
A limiarização ou Thresholding é uma técnica de segmentação de imagem simples que faz
com uma imagem de tons de cinza numa imagem binária (Dougherty, 2011).
Este processo é feito tendo como base a perceção visual do operador ao mapear a imagem
pixel a pixel como objeto ou fundo, se o valor da intensidade de nível de cinzento é mais elevado
ou mais baixo que o valor escolhido à priori, T, que é determinado com base da imagem a
analisar, havendo várias possibilidades para dar valores a esta variável.
O método mais simples de atuação com o algoritmo desta técnica é a criação de um valor
estático, em que cada valor de cinzento menor que um determinado valor T, este fica com o
valor zero na imagem final, caso contrário será atribuído o valor de 1 na imagem final.
A limiarização de uma imagem pode ser definida por uma função de T do tipo:
𝑻 = 𝑻[𝒙, 𝒚, 𝒑(𝒙, 𝒚), 𝒇(𝒙, 𝒚)]
Onde f(x,y) corresponde ao nível de cinza de um pixel e p(x,y) a uma determinada
característica nesse ponto.
Assume-se que thresholding é global quando a imagem a segmentar tem um histograma
bimodal, onde se consegue extrair um objeto do fundo da imagem através da comparação dos
valores da imagem com valor de limiar T.
Uma imagem limiarizada g(x,y) é dada por:
𝟏 𝒔𝒆 𝒇(𝒙, 𝒚) > 𝑻
𝒈(𝒙, 𝒚) = {
𝟎 𝒔𝒆 𝒇(𝒙, 𝒚) ≤ 𝑻
Obtendo-se uma imagem em que os pixéis com intensidades superiores ao valor T
pertencem à região de interesse, todavia os restantes valores, ou seja, menores de T pertencem
à imagem de fundo (Gonzalez, 2009).
No caso de imagens com histogramas multimodais, o thresholding global não adquire os
resultados esperados, quando se trata na existência de imagens com o fundo de imagem mutável
e a variação do contraste dos objetos ao longo da mesma. Os resultados só serão satisfatórios
em algumas regiões da imagem.
Segundo Otsu (1979) desenvolveu um método de thresholding global para determinar o
valor de T ideal. Ao selecionar o valor de T vai minimizar a variância intra-classe dos pixéis
“brancos” e “pretos”, resultando, esta forma, a um melhor agrupamento dos grupos de pixéis
pertencentes ao objeto de interesse e aos pixéis do fundo. O método tem como base um
histograma normalizado da imagem como uma função de probabilidade discreta:

𝒑𝒓 (𝒓𝒑 ) =

𝒏𝒒
, 𝒒 = 𝟎, 𝟏, 𝟐, … , 𝑳 − 𝟏
𝒏

Onde n corresponde ao número de pixéis na imagem, nq o número de pixéis que tem
intensidade rq e L é o número total de possíveis níveis de intensidade de imagem. Este método
escolhe o threshold de k que maximiza a variância entre classes 𝝈𝟐𝑩 , podendo ser definido com:
𝝈𝟐𝑩 = 𝝎𝟎 (𝝁𝟎 − 𝝁𝒓 )𝟐 + 𝝎𝟏 (𝝁𝟏 − 𝝁𝒓 )𝟐

9

Otimização de Máquina de Raio-X na Indústria Corticeira

Onde,
𝑘−1

𝝎𝟎 = ∑ 𝒑𝒒 (𝒓𝒒 )
𝑞=0
𝑘−1

𝝎𝟎 = ∑ 𝒑𝒒 (𝒓𝒒 )
𝑞=0
𝑘−1

𝝁𝟎 = ∑ 𝒒 ∗ 𝒑𝒒 (𝒓𝒒 )⁄𝝎𝟎
𝑞=0
𝐿−1

𝝁𝟎 = ∑ 𝒒 ∗ 𝒑𝒒 (𝒓𝒒 )⁄𝝎𝟏
𝑞=𝑘
𝐿−1

𝝁𝒓 = ∑ 𝑞 ∗ 𝒑𝒒 (𝒓𝒒 )
𝑞=0

2.2.1.2 Crescimento de Regiões (Region Growing)
A segmentação através do crescimento de regiões é realizada através da divisão da imagem
em regiões idênticas, agrupando pixéis vizinhos que apresentam intensidades semelhantes. Este
processo começa com um conjunto de pixéis denominados por “sementes”, que vão anexando
os pixéis vizinhos com características próximas a estes. Esta anexação pode ser feita através de
cores ou do nível de intensidade dos pixéis (Gonzalez, 2009).
A seleção de um pixel ou conjunto de pixéis, pertencente ao objeto de interesse, pode ser
feita através de um operador ou automaticamente. Os pixéis que se encontram na periferia são
examinados um a um e, se tiverem características semelhantes à “semente”, são acrescentados
à região crescente, até caso contrário, assim, o objeto de interesse será apresentado por todos
os pixéis adicionados à região. A semelhança entre os pixéis pode ser calculada pela diferença
do valor da intensidade do pixel e o valor de intensidade média da região, ou seja, se o valor do
pixel estiver contido no intervalo de valores pretendido, este será incluído na região, caso
contrário, será considerado como pixel de contorno (Gonzalez, 2009).
O resultado deste tipo de segmentação é dependente do critério utilizado na escolha dos
pixéis que formam a região. A má escolha do critério poderá levar à união de regiões não
pertencentes à região pretendida.
Uma das vantagens desta segmentação é a capacidade de segmentar corretamente regiões
numa imagem com propriedades iguais e espacialmente separadas (Wahba, 2008).

2.2.1.2.1

Algoritmo

O processo de Region Growing realiza, como já referido anteriormente, a segmentação de
uma imagem através de um conjunto de pontos, conhecidos como sementes. Começa-se com
um número de sementes que foram agrupadas em n conjuntos, como por exemplo, A1, A2, …,
An. Eventualmente, conjuntos individuais representam pontos únicos. Na escolha das sementes
são estabelecidas as características de interesse e o que é irrelevante ou ruído é incorporado.
Tendo em conta as sementes, o algoritmo de Region Growing encontra um padrão da imagem
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em que regiões com as propriedades de que cada componente conectado de uma região encontra
exatamente uma das Ai. Devido às restrições, as regiões são escolhidas para ser o mais
homogéneas possível. A descrição do método é feita para aplicações em imagens em escala de
cinzentos. A extensão para imagens de cor ou imagens multiespectrais é simples, após a escolha
de métricas adequadas na cor ou no espaço multiespectral.
O processo de Region Growing evolui indutivamente a partir das sementes, ou seja, o
estado inicial dos conjuntos A1, A2, …, An. Cada passo do algoritmo envolve a adição de um
pixel a um dos conjuntos anteriores. Considera-se o estado dos conjuntos Ai, após m etapas.
Seja o conjunto T todos os pixéis ainda não alocados que fazem fronteira com pelo menos uma
das regiões:
𝑇 = {𝑥 ∉ ⋃𝑛𝑖=1 𝐴𝑖 |𝑁(𝑥) ∩ ⋃𝑛𝑖=1 𝐴𝑖 ≠ 0 }
Onde N(x) corresponde ao conjunto de vizinhos do pixel x. Nesta condição, é usada uma
máscara retangular com os pixéis da periferia sendo no total 8 conectados ao pixel x. Se, para x
ϵ T, tem-se N(x) a satisfazer apensas um dos Ai, deste modo define-se i(x) ϵ {1,2,3, …, n} para
que N(x) ∩ Ai(x) ≠ 0. A partir destas condições define-se δ(x) que permite medir a diferença de
x da região adjacente.
Uma definição simplificada para δ(x):

𝛿(𝑥) = |𝑔(𝑥) − mean[𝑔(𝑦)]|
𝑦𝜖𝐴𝑖(𝑥)

Onde g(x) é referente ao valor de cinzento do ponto x da imagem. Se N(x) satisfazer dois
ou mais Ai, toma-se i(x) para ser um valor de i tal que N(x) satisfaça Ai e, consequentemente,
δ(x) é minizado.
Por outro lado, pode-se classificar x como um pixel de fronteira e inserindo-o ao conjunto
B de pixéis de fronteira encontrados. Estes pixéis são importantes para o uso de um
processamento corretivo semi-iterativo. Posteriormente, torna-se z ϵ T de maneira que:
𝛿(𝑧) = min{𝛿(𝑥)}
𝑥𝜖𝑇

E adiciona-se z a Ai (z).
A equações 12 e 13 garantem, assim, a segmentação final em regiões mais homogéneas
possíveis.
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3 Estado Atual
3.1 O processo produtivo
A produção de rolhas de champanhe engloba vários processos. As rolhas de champanhe
sendo constituídas por um corpo aglomerado de cortiça e podem ter acoplado, num dos topos,
até três discos de cortiça. Na Relvas II, a produção concentra-se, principalmente, na produção
de rolhas com dois discos, onde disco exterior é designado por disco espelho, enquanto que no
disco presente entre o disco espelho e o corpo aglomerado é designado por disco do meio, como
ilustrado na Figura 11. Para este produto adquirir uma melhor performance, o seu fabrico é
cuidadoso e apresenta um elevado controlo de qualidade (Cortiça 2015).

Figura 11 - Estrutura da rolha de champanhe na Relvas II, S.A.

Como já referido no primeiro capítulo, a empresa Relvas II é constituída por duas unidades,
sendo que a unidade Alentejana se foca na extração da cortiça dos sobreiros e no tratamento da
mesma, produzindo discos e o granulado que são, posteriormente, enviados para a unidade de
Mozelos, unidade encarregue da transformação dos produtos enviados em rolha de champanhe.
O ciclo de produção deste produto natural está apresentado na Figura 12.

Figura 12 - Diagrama de blocos do processo de produção de rolhas na Relvas II, S.A.

Após a receção da matéria prima estes são tratados separadamente na fase inicial do
processo.
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Antes da utilização do granulado este é submetido a vários testes em laboratório, tais como
humidade, massa volúmica e testes sensoriais, para avaliar a sua conformidade. Estando este
dentro das especificações da empresa é depositado em silos onde é filtrado com recurso a uma
peneira vibratória com o intuito de eliminar o granulado de grandes dimensões.

(b)

(a)

Figura 13 – Granulado (a) e silos que de filtragem do granulado (b)

De seguida, o granulado é misturado, através de pás rotativas, com adesivos e parafina e
enviado para a moldação onde é compactado em forma de cilindro, o que designamos como
corpo.

(a)

(b)

Figura 14 – Moldadora (a) e corpo da rolha de cortiça (b)

A fase seguinte, os corpos são levados para a secção de topejamento onde os corpos são
aparados nos dois topos, de modo a criar uma superfície que aumenta a eficiência da adesão
entre o disco do meio e o corpo no processo de colagem, realizado à posteriori.
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(a)

(b)

Figura 15 - Máquina de topejamento (a) e corpo com os topos facejados (b)

Paralelamente, os discos passam por um processo de escolha realizada pela máquina de
raio-x, antes de serem levado para a secção da colagem. Com base no número, dimensão e tipo
de defeito, os discos são separados em discos “OK”, “Intermédio” e “Lenha”.

Figura 16 - Máquina de Raio-x

É através da “lenha” que são excluídos discos com defeitos, principalmente, que podem
alterar as propriedades do conteúdo das garrafas ou aqueles de tem grande probabilidade de
quebra durante o arrolhamento.
Os discos espelho apresentam uma marca feita por um laser que identifica a pior face do
disco. Esta marca é feita na unidade do Alentejo e tem como finalidade orientar a colagem do
disco, tal que a melhor face (não marcada) fique virada para cima, para se obter rolha com a
melhor classe que o disco permite.
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Na secção da colagem, as máquinas são alimentadas com os corpos topejados e os discos
em três moegas distintas, uma para a colocação dos corpos, outra para a colocação dos discos
do meio e, outra para discos espelho. Para a adesão entre superfícies é adicionada um adesivo
líquido nas faces inferiores dos discos. É no processo de alimentação do disco topo que o disco
espelho é colocado com a face marcada para baixo, com o auxílio de um orientador.

Figura 17 - Máquinas de colar os discos e o corpo da rolha

O produto resultante do processo de colagem, designado por rolha colada, é então enviado
para uma estufa de estabilização com temperatura entre os 95ºC e 120ºC para terminar o
processo de cura do adesivo.
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Figura 18 - Rolha colada

Os passos seguintes são: a retificação e a reescolha. Na retificação, a rolha adquire as
dimensões pretendidas pelo cliente e é feito um chanfro no lado oposto aos discos, por fim passa
numa máquina de escolha de análise visual que analisa os topos e a lateral da rolha e faz uma
separação das rolhas por classe. O processo de reescolha tem com objetivo fazer uma separação
das rolhas mais rigorosa.

Figura 19 - Retificadora, juntamente com chanfradora e rolha branca
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De seguida, as rolhas podem passar por um processo de marcação a fogo, onde são
colocados os logótipos dos clientes ou da própria empresa conforme a encomenda. Caso as
rolhas não passem neste passo são enviadas sem marcação, designadas por rolha branca.

Figura 20 - Máquina de marcação

O tratamento superficial torna a superfície da rolha mais macia de modo facilitar o
arrolhamento por parte dos clientes.

Figura 21 - Máquina de tratamento superficial da rolha
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No último processo antes da contagem, as rolhas passam por um processo de escolha
manual, onde as rolhas são analisadas individualmente de modo a detetar defeitos que não
foram detetados nas máquinas de escolha e reescolha ou que surgiram na marcação.

Figura 22 - Escolha manual

Por último, as rolhas são embaladas, passando por uma máquina de contagem que garante
que o número de rolhas está conforme o pedido do cliente.

Figura 23 - Máquina de contar rolhas
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Figura 24 - Embalagem das rolhas

3.2 Performance do produto
Segundo Frank (2008), as rolhas de cortiça tem como principal função assegurar a vedação
do champanhe nas condições indicadas para o consumo.
Os defeitos provenientes nas rolhas que não são detetados durante o processo de produção
podem causar grandes impactos no processo de engarrafamento dos clientes, tais como
interrupções das linhas de enchimento e engarrafamento, contaminação do champanhe, devido
à quebra dos discos durante sua fase de compressão (Éclatement) e alteração da regularidade
da superfície do disco (Planité), Figura 25.

(a)

(b)

Figura 25 - Exemplos dos efeitos causados por determinados defeitos,
durante o processo de engarrafamento. (a) Éclatement; (b) Planité

A deteção de problemas como o éclatement ou planité é feita dentro da linha de
engarrafamento através de um feixe laser, posicionado numa cota estabelecida pelo próprio
cliente, que ao ser interrompido faz parar todo o seu processo de engarrafamento, o que leva a
um aumento do custo de produção. Estes problemas são, normalmente, provocados de forma
instantânea, à exceção de um defeito crítico denominado como verdura que demora mais tempo
a surgir, uma vez que as deformações criadas na superfície do disco, devem-se à absorção da
humidade proveniente do champanhe.
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Assim sendo, através de sistemas de visão artificial presentes em algumas linhas de
engarrafamento, as garrafas passaram a ser analisadas a 100% e rejeitadas caso a rolha apresente
algum desvio, dando origem a uma reclamação caso a taxa de rejeição seja superior à taxa
contratualizada.

Figura 26 - Exemplo de garrafa rejeitada devido à rolha numa linha de engarrafamento

As reclamações do tipo éclatement ou rebentamento, representaram em 2017 o segundo
principal motivo de insatisfação por parte dos clientes da empresa, como é possível analisar
através do diagrama de pareto representado na Figura 27.

Pareto de Reclamações - 2017
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Figura 27 – Diagrama de Pareto de reclamações de 2017

3.2.1 Classe visual
A classe visual é atribuída aos discos. A porosidade da cortiça é definida pela fração em
volume ocupada pelos canais lenticulares, sendo um dos principais fatores para a classificação
da qualidade, ou seja, classe visual.
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Os poros têm uma seção elíptica, podendo ir desde 1 mm2, pequenas dimensões, até
dimensões superiores a 130 mm2 (Fortes, Pereira et al. 2004).

Figura 28 - Discos de cortiça com diferentes porosidades

As classes de rolhas existentes são cinco: “Extra”, “N1”, “N2, “N3” e “N4”, estando estas
de ordenadas por ordem decrescente de qualidade. Na Figura 28, podemos observar que o disco
que se encontra mais à esquerda é um disco pertencente a uma classe superior (“Extra”) pois
contém uma massa e superfície uniforme, enquanto que o disco à direita pertence às classes
mais inferiores (“N3” ou “N4”), porque apresenta uma superfície com poros maiores. A classe
visual não é por si só um motivo que dê origem a um rebentamento, mas é importante salientar
que quanto melhor a classe visual é menos provável encontrar defeitos críticos.
3.2.2 Defeitos Críticos
Os defeitos críticos correspondem a defeitos que podem dar origem a um rebentamento em
linha que estão classificados como:
•

Verdura;

•

Bicho e Cobrilha

•

Ano Seco e ano encascado;

•

Prego

Verdura
A verdura corresponde às áreas da cortiça que apresentam um elevado teor de humidade,
entre 400 a 500% e estão rodeadas por cortiça com um teor de humidade normal, cerca de 68% (quando secada ao ar). Este defeito natural é independentemente da qualidade e a sua origem
é desconhecida (Fortes, Pereira et al. 2004).
Durante o processo de secagem, os valores da humidade baixam para os valores de 14%,
sendo este decréscimo acompanhado por uma contração volumétrica (cerca de 30%) do volume
inicial, fazendo com que a cortiça esteja impedida de ser utilizada para o fabrico de rolhas, pois
não tem uma boa capacidade de vedação. Na Figura 29 é possível perceber que a verdura
quando se encontra em contacto com o champanhe sofre um fenómeno de retração.
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Figura 29 - Rolha com verdura no
disco espelho

Bicho e Cobrilha
Os insetos, tal como a formiga (Crematogaster scutellaris OI.) e a larva da cobrilha-dacortiça (Coroebus undatus F.) também podem provocar defeitos na cortiça devido à criação de
galerias no seu interior.
Segundo Fortes, Pereira et al. (2004), galerias ocas escavadas pela formiga apresentam
secção arredondada, podendo estar orientadas em diferentes direções, e secções com,
aproximadamente, 48 mm2 na tangencial e 13 mm2 transversalmente. Enquanto que a larva da
cobrilha-da-cortiça, escava galerias junto ao tecido de revestimento de crescimento primário
mais externo do sobreiro, o felogénio. Estas galerias apresentam uma secção,
aproximadamente, elíptica e encontram-se cheias de excrementos misturados e condensados
com restos de tecido suberoso. Estas podem se desenvolver axial e transversalmente, sendo a
secção de ataque tangencial maior de que a transversal, 123 mm2 e 26 mm2.
Estes defeitos fragilizam a cortiça levando a um elevado risco de rebentamento, podendo
esta só ser utilizada para o fabrico de aglomerados.

Figura 30 - Rolha com o defeito bicho e disco com defeito cobrilha, respetivamente
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Ano seco e Ano encascado
O ano seco, também conhecida como esfoliação, representa uma descontinuidade na
ligação entre anéis anuais. Este defeito surge devido a uma alteração no processo meristemático
da árvore, consequente de uma situação de stress, como por exemplo a destruição parcial da
copa por ataque da largarta Lymantria dispar L. ou por ação do fogo ou ocorrência de uma
época de seca.

Figura 31 - Discos com defeito Ano Seco e Ano encascado (barro), respetivamente

Figura 32 - Rolha rejeitada numa linha de engarrafamento devido a ano seco

Prego
Segundo Fortes, Pereira et al. (2004), o prego resulta da inclusão de células de
esclerênquima no interior da cortiça, estes pode ser de raios floémicos ou de porções de
entrecasco incluindo fibras floémicas. Este tipo de defeito apresenta um densidade e dureza
superior à cortiça, resultante do facto das células esclerificadas (célula com paredes primária e
secundária lignificada e espessas). A cortiça com este defeito pode ser utilizada durante o
fabrico de rolhas, no entanto pode criar contaminações no vinho, pois durante a fase de
compressão da rolha este pode soltar-se. As caraterísticas dimensionais do prego são a área, o
comprimento, a largura e a densidade ótica, que é possível distinguir dos canais lenticulares
através de análise de imagem.

Figura 33 - Discos com defeito prego, várias dimensões
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3.3

Tecnologias existentes

A visão artificial e o raio-x são as tecnologias existentes para tratamento dos defeitos
referidos neste capítulo.
3.3.1 Visão artificial
No que se refere apenas à porosidade as máquinas de escolha eletrónica, com tecnologia
de visão artificial consegue fazer-se um bom trabalho. As câmaras de alta resolução, um
equipamento laser para determinar as profundidades e um bom processador que processa toda
esta informação são suficientes para garantir a satisfação do cliente no que se refere à
porosidade e à quantidade de lenticelas.

Figura 34 - Sistema de visão artificial, na empresa Relvas II, para avaliação lateral e
dos topos das rolhas, respetivamente

No entanto, a visão artificial já não é tão eficaz no que se refere a defeitos críticos. Por um
lado, esta tecnologia só avalia a parte exterior da rolha, o aparecimento de defeitos no interior
do disco pode não ser distinguíveis por terem a mesma forma na vista lateral, como mostra a
Figura 35 - Discos com defeito cobrilha não visíveis na escolha eletrónica .

Figura 35 - Discos com defeito cobrilha não visíveis na escolha eletrónica
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Por outro, o facto de a análise se basear nas cores, faz com que seja difícil identificar alguns
pregos que têm cor semelhante ao resto do disco.
Por último, o defeito prego é difícil ser detetado por este método, este tipo de defeito tem
variadíssimos tamanhos, formas e cores, Figura 36. Alguns destes casos podem ser excluídos
nas máquinas de escolha eletrónica através de filtros RGB, aumentando as exigências do
programa da máquina e consequentemente aumentando os falsos rejeitados, visto que estes
filtros além de excluírem os pregos dentro do espectro de cores definido acabam por excluir
também manchas naturais da cortiça que se confundem com os mesmos.

Figura 36 - Rolhas com defeito prego com
diferentes tonalidades

No caso da verdura, esta não é distinguível através da visão artificial, por apresentar
características externas muito idênticas aos discos normais.
Face à necessidade de compensar as limitações referentes à visão artificial, recorreu-se à
tecnologia do raio-x.
3.3.2 Raio-X
As características dos vários defeitos existentes na cortiça, previamente referidos, levam à
necessidade de recurso a uma máquina de raio-x, uma vez que o que os distingue num disco de
cortiça são as diferenças de densidade e forma. Este equipamento permite, assim, analisar os
defeitos contidos no interior dos discos, defeitos não visíveis a olho nú e, portanto, não
detetados no processo de escolha através de visão artificial.
A análise de imagem da máquina utilizada na Relvas II, S.A. é feita através da diferença
da densidade média do disco e a densidade de cada ponto do mesmo, tal como é feito em
medicina, na especialidade de radiologia, estando a câmara posicionada perpendicularmente
aos topos dos discos. Na Figura 37 está ilustrada a caracterização da densidade em cada tipo de
defeito.

Figura 37 - Diagrama de blocos com a classificação dos defeitos de acordo com a densidade
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3.4 Programação do Raio-x
O principal objetivo deste projeto é a diminuição do número de discos com defeitos críticos
que dariam origem a rolhas defeituosas ou que seguiriam por todo o processo acabando numa
linha de engarrafamento, bem como reduzir os falsos rejeitados.
Neste processo de raio-x os discos são divididos em quatro classificações diferentes:
• OK – esta saída engloba todos os discos que se encontram dentro das exigências do cliente
e serão colocados como disco espelho;
• Intermédio – esta saída apresenta discos que não apresentam a conformidade pretendida
para o disco de espelho, no entanto os tipos de defeitos neles existentes permite que sejam
utilizados como disco intermédio (disco entre o corpo aglomerado e o disco de espelho), visto
que os mesmos só causariam uma reclamação por rebentamento se estivessem na superfície da
rolha;
• Lenha – esta classificação abrange os discos que apresentam defeitos críticos, como bicho
e cobrilha e que, como tal, não podendo ser utilizados na produção de rolhas, pois criam os
problemas explicados, anteriormente;
• Verdura – a classificação em causa abrange apenas os discos com o defeito verdura, estes
são colocados pelos operadores no mesmo contentor do que os discos intermédios.
A gravidade das classificações é parametrizável na máquina de raio-X, sendo a verdura a
mais grave, a lenha a segunda mais grave, seguida pelo intermédio.
Na máquina de raio-X é possível criar inúmeros tipos de análises e a cada análise tem que
ser associada uma das classificações referidas anteriormente. Quando um disco é analisado pela
máquina, esta pode dar origem a rejeições em diferentes análises, a análise que tem associada
uma classificação mais grave é a que dita a classificação final.
O programa inicial, para a classe de discos N1, tinha a distribuição por classificações
representada na tabela 1.
Tabela 1 - Distribuição de percentagens no programa inicial

Amostra: 5000 discos
Classificação

Quantidades

OK

91.05 %

Intermédio

3.99 %

Lenha

4.51 %

Verdura

0.44%

Para analisar se o programa inicial se encontrava dentro das necessidades estabelecidas
pela empresa, optou-se por fazer como ponto de partida uma análise visual a cada uma das
classificações e tiraram-se as seguintes conclusões:
• Classificação OK: Ao analisar estes discos, era percetível a existência de buracos de
grandes dimensões e pregos de grande tamanho;
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• Classificação Intermédio: Aqui, estavam presentes discos com defeitos críticos que
dariam origem a rolhas defeituosas. Isto acontecia porque na máquina existia uma análise
exclusiva para o defeito verdura, estando este considerado o defeito mais grave.
Resumidamente, se a máquina rejeitasse o disco na análise de bicho simultaneamente com a
análise de verdura como a verdura tinha uma gravidade superior, tal como explicado
anteriormente, este seria rejeitado por verdura. Como a verdura era colocada no contentor do
intermédio, este iria contemplar defeitos que idealmente estariam na classificação da lenha;
• Lenha: verificou-se que boa parte dos discos lá presentes poderiam possivelmente ser
aproveitados tanto para OK como para intermédio.
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4 Processo de otimização e Resultados
4.1 Otimização do programa de Raio-X
Verdura

Discos

Para melhorar os parâmetros deste defeito, recolheram-se discos que apresentavam,
unicamente, o defeito verdura de forma analisar o histograma de densidades, e assim, restringir
na parametrização da máquina o intervalo de densidades deste defeito. Para tal, recorreu-se a
uma máquina virtual e obteve-se os resultados apresentados na Figura 38.

Figura 38 - Histograma de densidades do defeito verdura

Para terminar a parametrização deste defeito, analisaram-se os resultados dos estudos
anteriormente elaborados pelo laboratório. Destes conclui-se que os discos com verdura em
10% da área total ou com uma região única com área superior a 3% do total do disco acabariam
por retrair após engarrafamento, defeito este já exemplificado anteriormente. Posto isto, as
percentagens foram transpostas para mm2 e alterados os parâmetros referentes à área acumulada
do disco e à área do maior defeito na análise da verdura.
Além da alteração dos parâmetros foi também corrigido o problema da programação da
gravidade relatado no capítulo anterior, como tal, foi eliminada a classificação verdura e foi
atribuída a esta análise a classificação de intermédio, com o intuito de eliminar a presença de
discos com defeitos críticos no contentor do intermédio. A atribuição deste tipo de defeito à
classificação intermédio e não à lenha, deve-se ao facto de que, em conjunto com a unidade
laboratorial da empresa, se comprovou que a presença de discos com verdura no disco que se
encontra no meio não provocava problemas após o arrolhamento, uma vez que o fenómeno de
retração era compensado pelo movimento de expansão por parte do disco espelho.

Figura 39 - Disco com verdura e respetiva imagem do raio-x
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Bicho e Cobrilha
Os defeitos críticos cobrilha e bicho mantiveram classificados como lenha, tal como
anteriormente analisaram-se as distribuições de densidades e posteriormente a definição das
longitudes toleráveis.
Inicialmente, estes defeitos também eram avaliados através da sua área, no entanto a
principal característica era a formação de galerias no interior dos discos como exemplificado
na Figura 40, pelo que não seria relevante estes serem avaliados desta forma. Posto isto, estes
parâmetros foram desativados, ficando apenas o comprimento, trazendo assim benefícios no
que se refere à diminuição de falsos rejeitados.

Figura 40 - Exemplo de galerias no interior dos discos

Ano seco e Ano encascado
Os defeitos como ano seco e ano encascado são extremamente críticos quando localizados
no disco de espelho, ou seja, na classificação “OK”.
Este tipo de defeitos apresentam uma densidade elevada, como tal, a classificação por
“grandaria” sofreu uma ligeira alteração, com a diminuição da máxima densidade média do
disco, de modo a que discos com grande quantidade de “ano encascado” e “ano seco”, não
sejam classificados como “OK”.

Figura 41 - Exemplo de disco com ano encascado

Prego
Por último, no defeito prego também se realizou o mesmo procedimento de análise para a
limitação do intervalo de densidades, Figura 42.
Contudo este defeito natural da cortiça pode ou não vir a ser crítico, além de que pode estar
presente no padrão visual do cliente até um determinado tamanho. Para a determinação das
dimensões aceites pelo cliente, juntamente com o laboratório, foram separadas rolhas fora do
padrão e cortados os seus discos para serem analisados no raio-x. Com isto, verificou-se que a
área do prego a ser rejeitado era superior a 10 mm2.
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Figura 42 - Histograma de densidades do defeito prego

Figura 43 - Disco com prego e respetiva imagem no raio-x

4.2 Limitações
Ao longo deste projeto de otimização surgiram várias dificuldades durante a
parametrização do raio-X, devido à não deteção de um defeito muito crítico, o Ano com barro.
Esta dificuldade, deve-se ao facto deste defeito ser de alta densidade, e muitas vezes ocupar
grande área do disco, o que faz com que a densidade média do disco e os níveis de cinzento do
disco também aumente. Uma vez que a análise do disco é feita na perpendicular à maior face
do disco, este defeito, é muito difícil ser detetado, como também, os parâmetros de densidade
para cada um dos diferentes defeitos ao serem relativos à densidade média do disco muitas
vezes defeitos como pregos e costa não são detetados. Na Figura 44, mostra o gráfico a
densidade dos discos com “Ano barro”.
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Figura 44 - Variação da densidade média dos discos com ano com barro

Outra dificuldade encontrada deve-se ao facto de determinados defeitos apresentarem
intervalos de densidade idênticos, o que leva um conflito entre os parâmetros de cada defeito,
um exemplo que, normalmente, acontece com discos com o defeito verdura que podem ser
utilizados como discos intermédio da rolha e, muitas vezes, são rejeitados para lenha. Este
acontecimento pode ser visto na Figura 45.

Figura 45 - Exemplo de vários parâmetros a detetarem o defeito verdura

4.3

Validação de resultados

Para comprovar a qualidade dos discos OK realizou-se um ensaio experimental para
determinar a percentagem de quebra no engarrafamento, recorrendo ao DOE e ao programa
MiniTab para a validação dos resultados.
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Para a aplicação deste método consideramos três variáveis de estudo, tais como a área do
maior prego, de uma determinada área acumulada de defeitos do mesmo tipo, a sua localização
e a sua visibilidade, ou seja, se este se encontra visível no lado exterior da rolha, sendo estes
tipos de variáveis contínuas e categóricas. Posteriormente para cada fator, foram definidos os
valores e condições extremas, para o ensaio experimental. Na Tabela 2, encontram-se os fatores
considerados, bem como os respetivos valores, condições e níveis atribuídos para a elaboração
da matriz que será inserida no MiniTab.
Tabela 2 - Dados do ensaio experimental

Fatores

Tipo de variáveis

Unidade

Contínua

mm2

Localização do defeito

Categórica

Visibilidade do defeito

Categórica

Área de maior prego
Área acumulada

Condições
1

2

4-6

8-10

10-15

20-25

N/A

Coroa

Centro

N/A

Não visível

Visível

Para além destes fatores variáveis, também tivemos em conta outras condições que se
mantiveram fixas ao longo do processo. Na Tabela 3, estão apresentadas as variáveis fixas deste
ensaio.
Tabela 3 - Variáveis fixas do ensaio experimental

Variáveis Fixas
Classe do disco espelho

N1

Classe do disco intermédio

AAx (qualidade superior)

Humidade dos discos

4-6%

Calibre das rolhas

48 x 31

Idade do tratamento de superfície

24 horas

Tipo de tratamento da superfície

CAF 440 ml (Anexo A)

Tipo de garrafa

Champenois 0,75 cl, bague 29 (Anexo B)

Condições de arrolhamento

Plano de Experiências nº 18 (Anexo C)

Na fase seguinte, procedeu-se à elaboração de um desenho de experiências, nomeadamente,
desenho fatorial de forma aleatória. Realizaram-se oito réplicas para cada situação com dez
ensaios de arrolhamento, obtendo-se, desta maneira, 640 ensaios experimentais, onde
certificou-se que a humidade e o tratamento fossem iguais. Após 24 horas da aplicação do
tratamento de superfície, utilizou-se a máquina de arrolhamento, CitCork.
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Tabela 4 - Desenho de experiências

Variáveis codificadas
Experiências

Repetições

Área maior
prego/Área
acumulada

Visibilidade

Localização

1

8

2

1

1

2

8

1

1

2

3

8

2

1

2

4

8

2

2

2

5

8

1

2

1

6

8

1

2

2

7

8

2

2

1

8

8

1

1

1

Cumprida a ordem dos ensaios atribuídos pelo programa Minitab, obtiveram-se os
resultados apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 - Resultados do ensaio

Parâmetros dos Pregos
Área maior/
Área Acumulada

Localização
Centro

4-6/10-15
Coroa
Centro
8-10/20-25
Coroa

Qtd. Amostra: 80 rolhas

Visibilidade
(S/N)

Conforme

Desvio

Com
Quebra

S

78,75%

17,50%

3,75%

N

77,50%

21,25%

1,25%

S

58,75%

16,25%

25,00%

N

86,25%

10,00%

3,75%

S

63,75%

27,50%

8,75%

N

72,50%

16,25%

11,25%

S

61,11%

21,11%

17,78%

N

63,75%

31,25%

5,00%

Concluída a fase experimental, sucede-se o tratamento de dados, que se traduz numa
análise estatística dos resultados que permite identificar os fatores significativos e as suas
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interações (valor de prova inferior a 0.05). Assim, recorre-se análise de variância (ANOVA)
para o tratamento dos resultados obtidos.
Através dos coeficientes gerados pelo MiniTab, verificou-se que as variáveis
correspondentes ao tamanho e visibilidade do prego são relevantes, bem como as três variáveis
em estudo combinadas, Figura 46.

Figura 46 - Análise de variância

Na interpretação dos ensaios experimentais, o centro das atenções foram as percentagens
de quebra das rolhas, pois, como já demonstrado, era um dos maiores motivos das reclamações
dos clientes.
Como podemos observar, o tamanho que tem maior probabilidade de quebra é entre 4-6
mm2, na região da coroa, visível, enquanto que para as mesmas condições de localização e
visibilidade a probabilidade era a segunda mais elevada. Assim, com base nos resultados
apresentados, optamos por parametrizar a máquina para passar os pregos acima de 7.5 mm 2
para intermédio.
Como a diferença de resultados após esta alteração eram idênticos, 0.5% de diferença, o
custo efetivo do disco quase não sofreu alteração. No entanto, o tamanho mais crítico continuou
a estar dentro dos intervalos dos discos conforme. Todavia se as condições mais críticas fossem
rejeitadas, haveria uma diminuição de 9.87 % de discos “OK” e, consequentemente, um
aumento do custo efetivo dos discos de 16.9 %, o que representa um custo efetivo de 28,7%,
Tabela 6. Este aumento do custo efetivo era muito prejudicial para a empresa, por isso,
estabeleceu-se um novo plano de experiências, em conjunto com o laboratório, de modo a
revalidar o resultado nas condições mais críticas, comparando também outras dimensões do
defeito prego.
Tabela 6 - Resultados e comparação do programa atual com o programa sem os defeitos mais críticos

Classificação

Programa Atual

Programa Atual
(s/ prego de 4- 7,5 mm2)

OK

89,91%

80,04%

Intermédio

8,11%

17,98%

Lenha

1,98%

1,98%

Variação do custo efetivo

+11,8%

+28,7%
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5 Conclusões
A realização desta dissertação teve como principal objetivo a otimização da máquina de
raio-x existente na produção de rolhas de champanhe da empresa Relvas II- Rolhas de
Champanhe S.A.. O problema inicial incidiu no facto dos parâmetros de deteção dos defeitos
da máquina de raio-x não estarem coerentes, bem como a atribuição da gravidade dos mesmos.
O processo de otimização foi um processo longo e iterativo, pois a deteção de alguns
defeitos era difícil, bem como a avaliação da qualidade em termos visuais dependia de pessoa
para pessoa dentro do departamento encarregue da qualidade do produto. Após a validação dos
discos padrão, responsáveis por cada classe de discos, este processo de otimização tornou-se
mais linear e objetivo.
Para a verificar os parâmetros finais da máquina realizou-se um ensaio experimental para
avaliar a probabilidade de quebra dos discos na fase de arrolhamento. Para a análise de
resultados utilizou-se o desenho de experiências (DOE) para a validação dos resultados e ver
os analisar os fatores de poderiam influenciar a resposta final. Como foi visto, os três
parâmetros analisados, tamanho, visibilidade e localização do defeito “prego” influenciam, por
isso, são parâmetros que não podem ser ignorados.
Os resultados do comportamento das rolhas nas linhas de engarrafamento dos clientes ainda
não foram obtidos, pois estas quando enviados não são imediatamente utilizadas. No entanto as
respostas por parte dos clientes serão seguidas pela empresa, mensalmente.
Este trabalho também ficou comprometido pelas limitações da máquina de raio-x, uma vez
que esta só faz análise de imagem perpendicularmente à maior da face do disco.
Como trabalhos futuros, propõe-se desenvolver programas para os discos intermédios e
analisar o impacto dos pregos nesse tipo de discos, que são passados na tecnologia do raio-x na
unidade do Alentejo.
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