
DEEP LEARNING X 
SISTEMAS DE VISÃO



Na última década, o ritmo das mudanças na tecnologia 
foi impressionante. De dispositivos móveis, big data, 
inteligência artificial (IA) e internet das coisas à robótica, 
blockchain, impressão 3D e sistemas de visão, as indústrias 
foram empurradas para uma era transformadora.

O planejamento estratégico para a adoção e 
aproveitamento de algumas ou todas essas tecnologias 
será crucial na indústria de manufatura. Nos Estados 
Unidos, a manufatura é responsável por US $ 2,17 trilhões 
em atividade econômica anual, mas em 2025 — apenas 
meia década de distância — a McKinsey prevê que 
“fábricas inteligentes” podem gerar tanto quanto $ 3,7 
trilhões em valor.

DEEP LEARNING X SISTEMAS DE VISÃO
“Se você está preso ao método antigo e não tem a capacidade de 
digitalizar processos de fabricação, seus custos provavelmente vão 
aumentar, seus produtos chegarão atrasados   ao mercado e sua 
capacidade de fornecer valor agregado distinto aos clientes diminuirá”,  
afirma Stephen Ezell, um especialista em política global de inovação 
na Fundação de Tecnologia da Informação e Inovação, em um relatório 
da Intel sobre o futuro da IA   em fabricação. Ou seja, as empresas 
que conseguirem transformar rapidamente suas fábricas em polos 
inteligentes de automação serão as que ganharão à longo prazo com 
esses investimentos.

Essas tecnologias aplicadas a uma fábrica ou ambiente de manufatura 
não são mais apenas agradáveis de ter, se tornaram essenciais 
para os negócios. De acordo com um relatório de pesquisa recente 
da Forbes Insights, 93% dos entrevistados dos setores automotivo 
e de manufatura classificaram a IA como “altamente importante” ou 
“absolutamente crítica para o sucesso”. No entanto, apenas 56% 
desses entrevistados planejam aumentar os gastos com IA — e apenas 
em 10% ou menos dos orçamentos existentes.”

“Se você está preso ao método antigo e não tem a capacidade de digitalizar processos de 
fabricação, seus custos provavelmente vão aumentar, seus produtos chegarão atrasados   ao 
mercado e sua capacidade de fornecer valor agregado distinto aos clientes diminuirá”
—Stephen Ezell, especialista em política global de inovação na Fundação de Tecnologia da Informação e Inovação
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A desconexão entre reconhecer a importância de novas 
tecnologias que permitem mais automação de fábrica e a 
disposição para gastar com elas será a diferença entre as 
empresas que ganham e as que perdem nos anos futuros. 
Talvez essa reticência em investir em algo como IA pudesse 
ser atribuída à falta de compreensão de seu ROI, recursos, 
exemplos de uso no mundo real. O analista da indústria Gartner, 
Inc. ainda classifica muitas das aplicações de IA no “pico das 
expectativas infladas” no fim das contas.

Mas IA, especificamente a análise de imagem com base em 
deep learning ou sistemas de visão baseados em exemplos, 
combinada com sistemas de visão tradicionais baseados em 
regras pode dar a uma fábrica e suas equipes superpoderes. 
Pegue um processo como a montagem complexa de um 
smartphone moderno ou outros dispositivos eletrônicos de 
consumo. A combinação de sistemas de visão baseados em 
regras e a análise de imagens com base em deep learning pode 
ajudar os montadores robóticos a identificar as peças corretas, 
ajudar a detectar se uma peça estava presente ou faltando 
ou montada incorretamente no produto e mais rapidamente 
determinar se esses eram problemas. E eles podem fazer isso 
em uma escala insondável.

A combinação de sistemas de visão e deep learning são a 
rampa de acesso para que as empresas adotem tecnologias 
mais inteligentes que irão dar-lhes escala, precisão, eficiência 
e crescimento financeiro para a próxima geração. Mas 
compreender as diferenças de nuances entre os sistemas 
de visão tradicionais e o deep learning e como eles se 
complementam ao invés de substituir, são essenciais para 
maximizar esses investimentos.

IA, especificamente deep learning ou sistemas 
de visão baseados em exemplos, combinada 
com sistemas de visão tradicionais baseados 
regras podem fornecer superpoderes à 
uma fábrica e suas equipes.
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O deep learning é um subconjunto da inteligência artificial e parte da 
família mais ampla de aprendizado de máquina. Em vez de humanos 
programando aplicações de computador com tarefas específicas, 
o deep learning usa dados e, em seguida, treina através de redes 
neurais para fazer saídas mais precisas com base nesses dados de 
treinamento. Simplificando: o deep learning permite resolver tarefas 
específicas sem ser explicitamente programado para isso.

Assim, o deep learning não é apenas 
uma tecnologia remota para ajudar os 
humanos no futuro. Está resolvendo 
problemas — tanto mundanos quanto 
importantes — agora: reconhecimento 
facial para desbloquear telefones ou 
identificar amigos em fotos de mídias 
sociais, mecanismos de recomendação 
em serviços de streaming de vídeo 
e música ou ao comprar em sites de 
comércio eletrônico, diagnosticando 
doenças, filtros de spam em e-mail e 
detecção de fraude de cartão de crédito.

O QUE É DEEP LEARNING? 
Simplificando: o deep learning 
permite resolver tarefas específicas 
sem ser explicitamente programado 
para isso.

Dominando um jogo de estratégia complexo
Go é um jogo de tabuleiro abstrato e complexo para 
dois jogadores inventado na China há mais de 2.500 
anos. Comparado ao xadrez, Go tem um tabuleiro 
maior, mais jogo e mais decisões potenciais a serem 
consideradas com cada movimento executado. Em 
geral, pensava-se que nenhum computador seria 
capaz de dominar as complexidades envolvidas no 
jogo Go, ao contrário do xadrez. Essa crença, no 
entanto, foi posta de lado na primavera de 2016, 
quando o AlphaGo do Google derrotou um dos 
melhores jogadores de Go do mundo por quatro jogos 
a um em uma série melhor de cinco.

Como a equipe AlphaGo fez isso? Por meio de deep 
learning e redes neurais. O sistema inicialmente 
aprendeu o jogo por meio do aprendizado 
supervisionado usando dados humanos do jogador, mas 
depois treinou com aprendizado por reforço jogando 
contra si mesmo e usando esses dados para melhorar 
ainda mais sua jogabilidade.
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O deep learning prospera em ser capaz de reconhecer 
consistentemente e em escala anomalias e variações entre um 
conjunto de dados. É algo que os humanos fazem intrinsecamente 
bem — identificar o que é diferente — mas que até agora sistemas 
de computador baseados em programação rígida não eram bons. 
Os computadores, no entanto, não se cansam facilmente em suas 
tomadas de decisão na linha de montagem — ao contrário de um 
inspetor humano.

A explosão de tecnologias de deep learning nesta década se deve 
em grande parte devido à explosão de popularidade dos videogames 
modernos. De acordo com o MIT, “as imagens complexas e o 
ritmo acelerado dos videogames de hoje requerem hardware que 

possam acompanhar, e o resultado foi a unidade de processamento 
gráfico (GPU), que reúne milhares de núcleos de processamento 
relativamente simples em um único chip. Não demorou muito para que 
os pesquisadores percebessem que a arquitetura de uma GPU é muito 
parecida com a de uma rede neural”.

Essas GPUs modernas de alto desempenho habilitaram as redes 
neurais de 50 camadas de hoje. E o novo hardware de GPU de baixo 
custo tornou isso prático para implementar redes neurais "profundas" 
inspiradas na biologia e em várias camadas que imitam o cérebro 
humano. Partindo de uma lógica central desenvolvida durante 
o treinamento inicial, as redes neurais profundas podem refinar 
continuamente seu desempenho à medida que são apresentadas a 
novas imagens, fala e texto.

O que é uma rede neural?
Neste ponto, você pode estar se perguntando “o que é uma 
rede neural?” Essencialmente, é um sistema de computador 
modelado nas conexões do cérebro humano.

Quando uma rede neural está sendo treinada, os dados 
de treinamento são enviados para a camada de entrada e 
eles passam por sucessivas camadas de processamento 
computacional ou conexões, sendo multiplicados e somados 
de maneiras complexas, até que finalmente cheguem, 
transformados radicalmente na camada de saída. Durante o 
treinamento, os pesos e limites são ajustados continuamente até 
que os dados de treinamento com os mesmos rótulos produzam 
resultados semelhantes consistentemente.

Entrada Conexões Saída
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De acordo com a O’Reilly Media, existem cinco categorias amplas para algoritmos de aprendizado de máquina:

COMO OS SISTEMAS DEEP LEARNING APRENDEM

Aprendizagem 
supervisionada 
consiste em mapear 
dados de entrada para 
rótulos conhecidos que 
humanos forneceram. Os 

mecanismos de recomendação de serviços 
de streaming de música e filmes usam 
técnicas de aprendizado supervisionado.

Aprendizagem não 
supervisionada é onde os 
dados de entrada não estão 
rotulados e o sistema tenta 
aprender a estrutura desses 
dados automaticamente, 

sem qualquer orientação humana. A 
detecção de anomalias, como a sinalização 
de transações incomuns de cartão de 
crédito para evitar fraudes é um exemplo de 
aprendizagem não supervisionada.

Aprendizagem 
semissupervisionada 
geralmente é uma 
combinação das duas 
primeiras abordagens. 
Isto é, o sistema treina 

em dados de entrada parcialmente 
rotulados — geralmente muitos dados não 
rotulados e um pouco de dados rotulados. O 
reconhecimento facial em serviços de fotos 
do Facebook e do Google são aplicações 
reais dessa abordagem.

Aprendizagem por reforço é principalmente uma 
área de pesquisa, mas os casos de uso da indústria 
estão começando a surgir. A aprendizagem por 
reforço ocorre quando um sistema de computador 
recebe dados em um ambiente específico e em 
seguida aprende como maximizar seus resultados. 

O computator DeepMind AlphaGo do Google, que aprendeu a 
dominar com sucesso o jogo Go é um exemplo recente desta técnica.

A aprendizagem por transferência envolve a 
reutilização de um modelo que foi treinado durante 
a resolução de um problema e a aplicação dele 
a um problema diferente, mas relacionado. Um 
exemplo de aprendizagem por transferência é 
aquele em que um modelo de aprendizagem 

profunda foi treinado em milhões de imagens de gatos e em seguida 
“ajustado” para detectar melanoma em imagens médicas.

A tecnologia deep learning está sendo usada para prever padrões, 
detectar variações e anomalias e tomar decisões críticas de negócios. 
Essa mesma tecnologia agora está migrando para as práticas de 
fabricação avançadas para inspeção de qualidade e outros casos de 
uso baseados em julgamentos.

Se implementado para os tipos certos de aplicações de fábrica em 
conjunto com os sistemas de visão, o deep learning pode beneficiar 
fábricas e empresas de manufatura ao dimensionar processos manuais; 
especialmente quando comparados a investimentos em outras 
tecnologias emergentes que podem levar anos para serem compensados.
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Medição
Calcular as distâncias entre dois ou mais pontos ou 
localizações geométricas em um objeto e determinar se 
essas medidas atendem às especificações.

COMO O DEEP LEARNING DIFERENCIA DOS SISTEMAS DE VISÃO?
Em um nível fundamental, os sistemas de visão contam 
com sensores digitais protegidos dentro de câmeras 
industriais com ótica especializada para adquirir imagens. 
Essas imagens então são enviadas a um PC para que 
um software especializado possa processar, analisar e 
medir várias características para a tomada de decisões.

Os sistemas de visão tradicionais funcionam de forma 
confiável com peças consistentes e bem fabricadas. Eles 
operam por meio de filtragem passo a passo e algoritmos 
baseados em regras que são mais econômicos do que a 
inspeção humana em escala. Eles podem ser executados 
em velocidades extremamente rápidas e com grande 
precisão. Em uma linha de produção, um sistema de 
visão baseado em regras pode inspecionar centenas, 
ou mesmo milhares, de peças por minuto. A saída 
desses dados visuais é baseada em uma abordagem 
programática baseada em regras para resolver 
problemas de inspeção.

Orientação
Localizar a posição, orientação e característica principal 
de uma peça para alavancar outras ferramentas de 
inspeção de visão à jusante.

Identificação
Ler códigos de barras, códigos de matriz de dados, 
marcações diretas em partes e caracteres impressos 
em peças, etiquetas e pacotes.

Inspeção
Encontrar falhas ou outras irregularidades, como a 
ausência de selos de segurança, peças quebradas, etc.

Em uma configuração de fábrica, o sistema de visão tradicional 
baseado em regras é ideal para:
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O deep learning usa uma abordagem baseada em exemplos em vez 
de uma abordagem baseada em regras para resolver certos desafios 
de automação de fábrica. Aproveitando as redes neurais para ensinar 
a um computador o que é uma boa imagem com base em um conjunto 
de exemplos rotulados, o deep learning será capaz de analisar defeitos, 
localizar e classificar objetos e ler marcações impressas, por exemplo.

No mundo real isso significa que uma empresa pode estar tentando 
inspecionar telas de dispositivos eletrônicos procurando arranhões, 
chips ou outros defeitos. Esses defeitos serão todos diferentes em 
tamanho, escopo, localização ou em telas com planos de fundo 
diferentes. Com o deep learning é possível dizer a diferença entre uma 
peça boa e uma defeituosa, considerando as variações esperadas. 
Além disso, treinar a rede em um novo alvo, como um tipo diferente de 
tela, é tão fácil quanto tirar um novo conjunto de fotos de referência.

Os sistemas de visão baseados em regras são 
excelentes com um conjunto conhecido de variáveis: 
uma peça está presente ou ausente? Exatamente a que 
distância  este objeto está  daquele? De onde esse robô 
precisa pegar essa peça? Esses trabalhos são fáceis 
de implementar na linha de montagem em um ambiente 
controlado. Mas o que acontece quando as coisas não 
são tão claras? 

Isso torna o deep learning particularmente adequado para:

 ▪ Resolver aplicações de visão muito difíceis de programar com 
algoritmos baseados em regras

 ▪ Lidar com fundos confusos e variações na aparência das peças

 ▪ Manter aplicações e treinar novamente com novos dados de 
imagem no chão de fabrica

 ▪ Adaptar-se a novos exemplos sem reprogramar redes centrais

Entra o deep learning, que combina a escalabilidade e 
a confiabilidade do sistema de visão tradicional com a 
capacidade inata dos humanos de detectar variações.
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Deep learning comparado a outros métodos de inspeção

 
vs.

    
Comparado com a inspeção visual 
humana, o deep learning é:

Mais consistente
Reduz inconsistências entre diferentes inspetores humanos.

Mais confiável 
Opera de forma mais confiável, mesmo quando dimensionado ou 
reproduzido em outras linhas.

Mais rápido 
Identifica defeitos em milissegundos, suportando aplicações de alta 
velocidade e melhorando o rendimento.

 
vs.  

Comparado com sistemas de visão 
tradicionais, o deep learning é:

Projetado para aplicações difíceis de resolver
Resolve aplicações complexas de inspeção e classificação impossíveis 
ou difíceis com algoritmos clássicos baseados em regras.

Mais fácil de configurar
As aplicações podem ser configuradas rapidamente, acelerando a 
prova de conceito e desenvolvimento.

Tolera variações
Lida com variações de defeitos para aplicações que requerem uma 
apreciação de desvios aceitáveis do controle.

Texturas de superfície complexas e variações na aparência das peças 
introduzem sérios desafios de inspeção. Sistemas de visão baseados 
em regras lutam para apreciar a variabilidade e o desvio entre peças 
semelhantes visualmente. Anomalias “funcionais”, que afetam a 
utilidade de uma peça, são quase sempre causa de rejeição, enquanto 
anomalias cosméticas podem não ser, dependendo das necessidades 
e preferências do fabricante. O mais problemático é que esses defeitos 
são difíceis de distinguir por um sistema de visão tradicional.

Certas inspeções de sistemas de visão  tradicionais, como detecção 
de defeitos, são notoriamente difíceis de programar devido às múltiplas 
variáveis que podem ser difíceis de serem isoladas por uma máquina, 
como: iluminação, mudanças na cor, curvatura ou campo de visão. Isso 
não é um problema, por si só, mas é problemático quando as empresas 
tentam resolver as aplicações com os sistemas de visão tradicionais 
quando agora há outras ferramentas adequadas disponíveis para elas.

As costuras de soldagem de um pistão são altamente variáveis, tornando as anormalidades 
difíceis de distinguir. Certas anomalias de soldagem, como soldas ausentes ou com 
preenchimento insuficiente, rachaduras ou porosidade, são indesejadas. Outras anomalias, 
como costuras sobrepostas, são desejáveis e necessárias por razões de segurança. Áreas 
de imagem escuras introduzem complicações adicionais. Dadas as muitas possíveis falhas e 
desafios de iluminação, a análise baseada em deep learning oferece uma alternativa simples e 
robusta ao sistema de visão tradicional.

Costura de soldagem aceitável Anomalia 
aceitável

Defeito 
indesejado

8



As diferenças de alto nível entre os 
sistemas de visão tradicionais e o 
deep learning incluem:

Enquanto os sistemas de visão tradicionais funcionam de forma 
confiável com peças consistentes e bem fabricadas, as aplicações 
tornam-se desafiadoras para serem programadas conforme as 
exceções e bibliotecas de defeitos aumentam. Em outras palavras, 
em um determinado ponto algumas aplicações necessárias para a 
automação de fábrica não serão mais bem servidas por confiarem 
em sistemas de visão baseados em regras.

Compreender essas diferenças será vital para qualquer empresa 
embarcar em uma jornada de automação de fábrica. Porque aquelas 
diferenças são fundamentais para determinar quando faz sentido 
alavancar um ou outro em uma aplicação de automação de fábrica.

Enquanto o deep learning está transformando a automação da 
fábrica como a conhecemos, isso ainda é apenas mais uma 
ferramenta que os operadores podem empregar para obter a 
conclusão de uma tarefa. Os sistemas de visão tradicionais 
baseados em regras são uma ferramenta eficaz para tipos de 
trabalho específicos. E para aquelas situações complexas que 
precisam de visão humana com a velocidade e confiabilidade 
de um computador, o deep learning provará ser uma opção 
verdadeiramente revolucionária.

 ▪ Processo de desenvolvimento 
(programação baseada em regras 
ferramenta por ferramenta vs. 
treinamento baseado em exemplos)

 ▪ Investimentos em hardware (o deep 
learning requer mais processamento e 
armazenamento, por exemplo)

 ▪ Casos de uso de automação de 
fábrica apropriados para cada 
ferramenta

O deep learning facilita a solução de aplicações difíceis

Esforço de Desenvolvimento

Pe
rfo

rm
an

ce

Desenvolvimento
Aplicações que
requerem um
investimento 
significativo

O deep learning resolve aplicações que os
sistemas de visão tradicionais não conseguem

Esforço de Desenvolvimento

Pe
rfo

rm
an

ce

Desenvolvimento
Aplicações que
atualmente não 
podem ser resolvidas 
com os sistemas de 
visão baseados 
em regras

Deep learning

Sistemas de visão
baseados em regras

Deep learning

Sistemas de visão
baseados em regras
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Para saber mais sobre as soluções de deep learning da Cognex, visite

cognex.com/pt-br/products/deep-learning

Os sistemas de visão baseados em regras e a análise de 
imagens baseada em deep learning são um complemento 
entre si, em vez de uma escolha de e/ou ao adotar ferramentas 
de automação de fábrica de próxima geração. Em algumas 
aplicações, como medição, sistemas de visão baseados em 
regras ainda serão a escolha preferida e econômica.

Para inspeções complexas envolvendo amplo desvio e defeitos 
imprevisíveis — numerosos e complicados demais para 
programar e manter dentro de um sistema de visão tradicional 
— ferramentas baseadas em deep learning oferecem uma 
excelente alternativa.

BENEFÍCIOS DO DEEP LEARNING 
PARA A MANUFATURA INDUSTRIAL
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