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Resumo 

 

O entendimento das variáveis que constituem o mercado das bolsas apresenta inúmeras 

vantagens pouco exploradas no âmbito industrial. Estas variáveis podem influenciar 

direta ou indiretamente o valor dos nossos produtos. Ao longo do tempo têm surgido 

novos desenvolvimentos no âmbito da gestão das operações, designadamente as que 

permitiram compreender e otimizar as dinâmicas de fabrico por via da redução do 

desperdício do tempo que se perde na manutenção das linhas de produção. A manutenção 

preditiva é fundamental para as indústrias modernas, a fim de melhorar a disponibilidade 

dos ativos físicos, a tomada de decisões e a racionalização dos custos. Isso exige a 

implementação de redes de sensores, armazenamento de dados e desenvolvimento de 

métodos de tratamento de dados que possam satisfazer a qualidade exigida nos modelos 

de previsão. O presente projeto tem como finalidade apresentar uma nova abordagem de 

monitorização da cadeia de produção por via da previsão da produção total das prensas 

de polpa de papel e também das previsões das falhas que possam ocorrer. Os dados foram 

obtidos por via de sensores instalados nas prensas de pasta de papel industrial para 

monitorizar o estado da mesma e prever a sua evolução com até 30 dias de antecedência, 

usando redes neuronais recorrentes Gated Recurrent Unit (GRU). O GRU é um dos 

modelos de inteligência artificial que tem produzido melhores resultados nos problemas 

de previsão, nomeadamente com séries temporais. No caso presente consegue antecipar 

valores futuros com o erro quadrático médio de seis variáveis entre 0.39 e 1.58. 
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1.  Introdução 

 

1.1. Enquadramento   

A gestão da produção pretende otimizar recursos de produção, necessários para produzir 

produtos e serviços da qualidade desejada no mais curto espaço de tempo e ao menor 

custo. A implementação operacional desta função depende da cooperação de diferentes 

áreas técnicas com marketing, finanças, gestão e funções similares. Os recursos humanos 

e as ferramentas tecnológicas são um pré-requisito para assegurar esta coordenação e 

sinergias. 

Os promotores do crescimento económico afirmam que a tecnologia acabará por conduzir 

a métodos de produção mais eficientes e a menos danos ambientais. Contudo, a maioria 

dos estudiosos da sustentabilidade afirmam que este pensamento está errado e que 

precisamos de mudar a nossa definição de prosperidade e ignorar a busca do crescimento 

económico sustentável (Jackson, 2016). Outos estudos analisam a forma como a 

reciclagem de papel na Europa pode ser expandida através de várias melhorias ao longo 

da cadeia de valor do papel (Blanco et al., 2013).  

A tomada de decisão em tempo certo apresenta vantagens para a indústria, uma vez que 

uma decisão fora do tempo certo pode acarretar consigo custos indesejados. Por exemplo, 

a paragem não planeada do equipamento pode aumentar os custos da produção. Se antes 

deste acontecimento houvesse uma manutenção planeada, poderia ser evitada esta 

paragem indesejada. Para além dos custos, a tomada de decisão também pode afetar na 

eficiência e flexibilidade da produção dos bens. 

Não há dúvida de que estamos a enfrentar a pior crise de sustentabilidade da história. 

Mudanças no clima, pobreza, poluição, escassez de água, e sobre consumo são algumas 

das preocupações de investigação, incluindo áreas como a ecologia, biologia, química, 

economia, sociologia, gestão, criatividade e inovação (Brem & Puente-Díaz, 2020); 

(Syren et al., 2021). Embora o papel seja um bom parceiro na luta contra o uso excessivo 

do plástico, não está isento de potenciais problemas que podem trazer para o ambiente, 

como estes estudos demonstram (Bloemhof-Ruwaard et al., 1996; Odada et al., 2004; 

Vaccari et al., 2005). 

Uma produção mais equilibrada e tecnologicamente sustentável, baseada na gestão da 

disponibilidade face às aquisições no mercado pode ser uma das possíveis soluções. E, 

mais importante ainda, a gestão das instalações que produzem estes bens, porque a sua 

má gestão pode conduzir ao abate da instalação, e muitas destas instalações têm uma 

pegada ambiental significativa. 

Durante o ciclo de vida de um bem tangível, ocorrem uma variedade de mudanças internas 

e externas. Por conseguinte, é importante desenvolver estratégias para apoiar a tomada de 

decisão. Enquanto algumas mudanças estão para além das previsões, outras, tais como 

alterações na legislação, impactos ambientais, e requisitos de produção, devem ser 



 

 

antecipadas. No entanto, a gestão de ativos baseia-se numa visão holística que oferece a 

possibilidade de evitar os acontecimentos mais imprevisíveis (Almeida Pais et al., 2021). 

A monitorização do equipamento industrial é essencial para antecipar e evitar potenciais 

falhas, que podem pôr em perigo pessoas e bens. A manutenção preditiva visa tornar o 

processo mais eficiente, reduzindo a janela de tempo ideal para os procedimentos de 

manutenção. Usando dados sensoriais e algoritmos de previsão adequados, o estado do 

equipamento pode ser determinado e o tempo ideal para intervenções de manutenção pode 

ser previsto com alguma antecedência, evitando custos desnecessários e falhas por falta 

de manutenção. 

Tal como discutido em (Sullivan et al., 2010), a manutenção preditiva pode reduzir os 

custos de manutenção em 25 %-35 %, eliminar falhas em 70 %-75 %, reduzir o tempo de 

paragem em 35 %-45 %, e aumentar a produção em 25 %-35 %. O estudo refere que estas 

percentagens não têm em conta aspetos importantes como a segurança do sistema e a 

imagem corporativa. 

1.1. Objetivos do presente projeto 

Algoritmos modernos, capacidade de armazenamento de dados e poder de computação, 

tornam possível não só analisar o comportamento passado, mas também antecipar o 

comportamento futuro de equipamentos industriais com razoável confiança (Bousdekis 

et al., 2021; Martins et al., 2020; Pech et al., 2021). Antecipar falhas futuras é, portanto, 

um tema que tem recebido cada vez mais atenção dos investigadores. 

O presente projeto tem como finalidade demonstrar a correlação que existe entre as 

variáveis da prensa da produção de papel com fluidez de produção,  também apresentar a 

inovação do monitorização dos valores cotados em bolsas em relação ao fabrico do papel, 

consumo do papel no mundo, com principal intuito de tornar a produção mais estável, 

ecológica, evitando grandes quantidades de stocks que por vezes acabam por se 

deteriorar, tornar a produção fiável, de modo a acompanhar as tendências do consumo do 

mercado, mas sem desperdiçar os recursos. 

1.2. Estrutura do Documento 

O presente projeto está organizado pelas seguintes secções: 

A secção 2 objetivos, expetativa de contribuição para o ramo da engenharia em questão; 

A secção 3 conceitos teóricos da inteligência artificial nomeadamente as redes neuronais; 

A secção 4 redes neuronais recorrentes LSTM e GRU; A secção 5 desenvolvimento do 

projeto. A secção 6 aplicabilidade prática e perspetivas de futuro; A secção 7 conclusões. 

 

2. Objetivos, expetativa de contribuição para o ramo da engenharia 

em questão 

No processo de produção, a otimização não está apenas na primeira interação, como é 

apresentado no estudo (Monostori et al., 2016). O objetivo é otimizar ciclicamente o seu 



 

 

sistema de produção de modo a atingir os objetivos definidos no período de tempo pré-

definido. 

A abordagem de planeamento e programação de processos em circuito fechado na Figura 

1 utiliza feedback dinâmico do calendário de produção e informação sobre a atual 

disponibilidade de recursos para gerar planos de processo. Em suma, a fase de 

planeamento comunica ao processo de programação a atual disponibilidade de máquinas 

no chão de fábrica. 

Cada vez que uma operação é concluída na oficina, é gerada uma carga de trabalho 

baseada em recursos para determinar a próxima operação e atribuir os recursos 

necessários. Em geral, os departamentos de planeamento e programação do processo 

devem ser completamente reestruturados devido à necessidade de comunicação 

bidirecional em tempo real  (K. Iwata and Y. Fukuda, 1989) 

 

Figura 1 - Planeamento e Programação do Processo ClosedLoop (Zijm et al., 2019). 

Tsang (2002) apresentou uma forma de visualizar o sistema de manutenção com base no 

estado do equipamento, carga operacional, ações de manutenção (estratégias), e objetivos 

comerciais. De acordo com isto, o estado do equipamento é afetado tanto pela carga 

operacional como pelas ações de manutenção. A  Figura 2 apresenta a estrutura de 

produção, e o seu ambiente. Durante anos, a relação entre a produção e a manutenção foi 

considerada um antagonismo na tomada de decisões de gestão. Esta situação não se 

alterou porque os requisitos de escala de cada papel não estão alinhados (Weinstein & 

Chung, 1999).  

 

Figura 2 - Estrutura de produção, e seu entorno. 



 

 

Um estudo mais detalhado da natureza das máquinas de papel pode ser encontrado em 

estudos (Holmberg et al., 2013) (Zvolinschi et al., 2006) (Stewart et al., 2003), nos quais 

mostram as perdas e danos que podem ocorrer nestas suas relações e a praticidade do 

problema torna-o desafiante e interessante (Xiao et al., 2016). 

2.1. Manutenção preditiva  

A manutenção preditiva pode ser descrita como uma estratégia de manutenção que visa 

determinar o momento exato em que a ação de manutenção efetiva deve ser desencadeada 

(Montero-Jiménez & Vingerhoeds, 2018).  

A criação de um Programa de Manutenção Preditiva é uma decisão estratégica que até 

agora careceu de análise das questões relacionadas à sua instalação, gestão e controle. 

Carnero (2006) refere que a Manutenção Preditiva pode proporcionar um aumento na 

segurança, qualidade e disponibilidade nas indústrias. Bansal et al. (2004) apresentam um 

novo sistema de manutenção preditiva em tempo real para sistemas de máquinas baseado 

em redes neuronais. Outros estudos como (Bruneo & De Vita, 2019; Ghaboussi & 

Joghataie, 1995) indicam a viabilidade de redes neuronais artificiais para manutenção 

preditiva. 

Em (Carvalho et al., 2019), é possível ver que cada abordagem proposta deste trabalho 

aborda um equipamento específico, pelo que se torna mais difícil compará-lo com outras 

técnicas. Ao mesmo tempo, é de notar que a própria manutenção preditiva está a tornar-

se uma nova ferramenta para a gestão de eventos de serviço. A monitorização de todos os 

fluxos com estratégias ótimas de qualidade e manutenção como resultado de um sistema 

regulado pode permitir às empresas aumentar a sua rentabilidade e nível de serviço ao 

cliente (Gejo-García et al., 2022). 

A monitorização de ativos físicos tornou-se uma prioridade para a manutenção preditiva. 

Estudos recentes comprovam a importância do tema (Aydin & Guldamlasioglu, 2017; 

Dong et al., 2017). (Sana, 2012) fala sobre um modelo baseado no inventário para gerir a 

produção imperfeita através de manutenção preventiva, de trabalho e garantia. Neste 

modelo de inventário, a produtividade é constante e a procura é determinista. 

Muitas ferramentas estatísticas e de aprendizagem computacional têm sido usadas para 

fins de previsão, na monitorização e prevenção de falhas de equipamentos (Baptista et 

al., 2018) (J. Wang & Zhang, 2008), controle de qualidade (Cruz et al., 2021), bem como 

em outras áreas também (Chao-Ton Su et al., 2002).  

Os métodos modernos de Inteligência Artificial (IA) são eficientes na previsão de falhas 

de máquinas, utilizando diferentes tipos de dados (Yam iet al., 2001) (Jabeur et al., 2021; 

Liu et al., 2018). Por conseguinte, a manutenção preditiva tem atraído a atenção de várias 

áreas científicas. A Figura 3 mostra a distribuição de documentos SCOPUS por área 

científica, ao procurar "manutenção preditiva" (https://www.scopus.com, verificado 

2022-03-12). 



 

 

 

Figura 3 - Distribuição de documentos SCOPUS na área "preditivos manutenção”. 

Os métodos de aprendizagem computacional são úteis para a manutenção preditiva, 

nomeadamente a gestão de operações de máquinas com base em modelos que usam dados 

recolhidos por sensores. Esses dados contêm padrões e informações sobre fenómenos que 

ocorrem durante o processo de produção (Züfle et al., 2021)(Gorski et al., 2022). Os 

algoritmos de aprendizagem de máquinas são capazes de descobrir esses padrões 

utilizando poder computacional, reduzindo o esforço da mão de obra. 

3. Conceitos teóricos 

3.1.  Inteligência artificial     

Mais recentemente, entretanto, os métodos de Inteligência Artificial tornaram-se mais 

populares. Eles estão a ter impacto na sociedade, na política, na economia e nas indústrias 

(K. Wang & Wang, 2018), oferecendo ferramentas para análise de dados, reconhecimento 

de padrões e previsão. Esse impacto pode ser benéfico na manutenção preditiva e nos 

sistemas de produção.  

Chen et al., (2003) aplica redes neuronais a um mercado financeiro emergente: previsão 

e negociação do índice de ações de Taiwan. Resultados empíricos mostram que as 

estratégias de investimento baseadas em redes neuronais probabilísticas (PNN) obtêm 

retornos mais elevados do que outras estratégias de investimento examinadas neste 

estudo. São também consideradas as influências da duração do horizonte de investimento 

e da taxa de comissão.(Freitas et al., 2009), (Reynolds et al., 2019) utilizada as redes 

neuronais e um algoritmo genético para a otimização operacional da oferta e da procura.  

Métodos modernos de aprendizagem de máquina provaram oferecer desempenho 

superior e tornaram-se mais populares (Carvalho et al., 2019). Eles podem trabalhar com 

dados de elevada dimensionalidade e dados multivariados (Wuest et al., 2016). As 

ferramentas mais populares incluem Redes Neuronais Artificiais (ANN), que foram 

propostas em muitas aplicações industriais, incluindo soft sensing (Soares, 2015) e 

controle preditivo (Shin et al., 2018). Modelos de floresta aleatória (Random Forest) 

também são bons preditores, como mostrado neste estudo (Paolanti et al., 2018). 



 

 

3.2. Redes Neuronais Artificiais 

As Redes Neuronais Artificiais têm recebido atenção especial, na área de energia elétrica. 

Estudos de (Chao-Ton Su et al., 2002; J.-T. Zhang & Xiao, 2012) mostram a sua 

capacidade e desempenho como bons preditores, desde que um conjunto de dados com 

qualidade e quantidade de dados suficientes esteja disponível e os parâmetros corretos 

sejam encontrados.  

As RNA tradicionais são simples e adequadas para uma ampla gama de problemas. 

Bangalore & Tjernberg, (2015) mostraram o desempenho de redes neuronais para 

detecção precoce de falhas em rolamentos de caixa de engrenagens, para otimizar a 

manutenção de turbinas eólicas. As Redes Neuronais Recorrentes (RNN) são 

relativamente populares para tarefas de manutenção preditiva. São um dos métodos mais 

eficientes de previsão. Apresentam um bom desempenho na previsão de falhas com base 

em séries temporais de dados (Koprinkova-Hristova et al., 2011) (Rivas et al., 2019).  

Wang et al. (2020) utilizaram um RNN para manutenção preditiva e proactiva para 

equipamentos de energia ferroviária de alta velocidade. Também utilizaram uma 

abordagem semelhante para a manutenção preditiva baseada em tecnologias Internet of 

Things (IoT) utilizando um estimador RNN de Long Shot-Term Memory (LSTM).  No 

entanto, para previsão em dados sequenciais, LSTM e Gated Recurrent Units (GRU) 

mostraram desempenho superior (Sugiyarto & Abadi, 2019) (Mateus et al., 2021; Mateus, 

Mendes, Farinha, & Cardoso, 2021).  

Chui et al. (2021) também utilizaram um modelo RNN para prever a vida útil 

remanescente dos motores turbofan. De acordo com os autores, o erro médio quadrático 

(RMSE) melhorou 12,95-39,32 % em comparação com trabalhos existentes. As redes 

LSTM também foram utilizadas para prever falhas de motores de compressores de ar 

(Tsibulnikova et al., 2019), fornos de indução (Choi et al., 2020), equipamento de 

petróleo e gás (Tsibulnikova et al., 2019), e componentes de máquinas, tais como 

rolamentos (Wu et al., 2018). 

 

4. Unidades de LSTM e GRU 

A Figura 4 mostra o desenho interior de uma célula de unidade LSTM, de acordo com 

(Li & Lu, 2019). Formalmente, o modelo de célula LSTM é caracterizado da seguinte 

forma: 

𝑓𝑡 = 𝜎(𝑥𝑡𝑊𝑓 + ℎ𝑡−1𝑈𝑓 + 𝑏𝑓) (1)  

𝑖𝑡 = 𝜎(𝑥𝑡𝑊𝑖 + ℎ𝑡−1𝑈𝑖 + 𝑏𝑖) (2)  

𝑜𝑡 = 𝜎(𝑥𝑡𝑊𝑜 + ℎ𝑡−1𝑈𝑜 + 𝑏𝑜) (3)  

𝐶~𝑡 = 𝑡𝑎𝑛 

 
(4)  



 

 

𝐶𝑡 = 𝜎(𝑓𝑡 × 𝐶𝑡−1 + 𝑖𝑡 × 𝐶𝑡
~) (5)  

ℎ𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝐶𝑡) × 𝑜𝑡 (6)  

As matrizes 𝑊𝑞 e 𝑈𝑞 contêm os pesos da entrada e das ligações recorrentes, onde o índice 

pode ser a porta de entrada 𝑖, porta de saída 𝑜, a porta de esquecimento 𝑓 ou a célula de 

memória 𝑐, dependendo da activação a ser calculada. 𝐶𝑡 ∈ 𝑅ℎ não é apenas uma célula 

de um LSTM, mas contém células ℎ das unidades LSTM, enquanto 𝑖𝑡, 𝑜𝑡𝑒𝑓𝑡 representam 

as activações da unidade, respectivamente, os portões de entrada, saída e esquecimento, 

no espaço de tempo 𝑡, onde: 

• 𝑥𝑡  ∈ 𝑅ℎ: vector de entrada para a unidade LSTM; 

• 𝑓𝑡 ∈ (0,1)ℎ esquecer o vetor de ativação do portão; 

• 𝑖𝑡 ∈ (0,1)ℎ vector de activação do portão de entrada/actualização; 

• 𝑜𝑡 ∈ (0,1)ℎ vetor de ativação do portão de saída; 

• ℎ𝑡 ∈ (−1,1)ℎ vetor de estado oculto, também conhecido como o vetor de saída da 

unidade LSTM; 

• 𝑐~𝑡 ∈ (−1,1)ℎ  vetor de ativação de entrada da célula; 

• 𝑐𝑡 ∈ 𝑅𝑑: vector de estado das células. 

𝑊 ∈ 𝑅ℎ×𝑑×d, 𝑈 ∈ 𝑅ℎ×ℎ e 𝑏 ∈ 𝑅ℎsão matrizes de peso e parâmetros vetoriais de 

polarização, que precisam de ser aprendidas durante a formação. Os índices 𝑑 e ℎ 

referem-se ao número de entradas características e número de unidades escondidas. 

 

Figura 4- Estrutura detalhado de uma unidade de memória LSTM. 

O GRU foi introduzido por (Chung et al., 2014). Embora inspirado na unidade LSTM, é 

considerado mais simples de calcular e implementar. Ele retém a imunidade do LSTM ao 

problema do vanishing gradient, um problema que dificulta o treino. A sua estrutura 

interna é mais simples e, portanto, também é mais fácil de treinar, pois menos cálculos 

são necessários para atualizar os estados internos. A porta de atualização controla até que 

ponto as informações de estado do momento anterior são retidas no estado atual, enquanto 



 

 

a porta de redefinição determina se o estado atual deve ser combinado com as informações 

anteriores (Cho et al., 2014). A Figura 5 mostra a arquitetura interna de uma célula 

unitária GRU.  

Para avaliar o desempenho de predição do modelo, utilizou-se Root Mean Squared Error 

(RMSE), Erro Médio Percentual Absoluto (MAPE) e Erro Médio Absoluto (MAE), que 

são definidos da seguinte forma: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(𝑌𝑡 − 𝑌)

2
𝑛

𝑡=1

 

 

(7)  

onde 𝑌𝑡  representa o valor desejado (real) e 𝑌é o valor predito (obtido do modelo). A 

diferença entre  𝑌  e  𝑌 é o erro entre o valor que se espera obter e o valor realmente 

obtido da rede. 𝑛  representa o número de amostras usadas no conjunto de teste. 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑ 𝑌𝑡 − 𝑌 ∨

𝑛

𝑡=1

 (8)  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑  

𝑛

𝑡=1

|𝑌𝑡 − �̂�|

𝑌𝑡
 (9)  

 

Figura 5- Estrutura detalhado de uma unidade de memória GRU. 

𝑧𝑡 = 𝜎(𝑥𝑡𝑊𝑧 + ℎ𝑡−1𝑈𝑧 + 𝑏𝑧) (10)  

𝑟𝑡 = 𝜎(𝑥𝑡𝑊𝑟 + ℎ𝑡−1𝑈𝑟 + 𝑏𝑟) (11)  

ℎ𝑡
~ = 𝑡𝑎𝑛(𝑟𝑡 × ℎ𝑡−1𝑈 + 𝑥𝑡𝑊 + 𝑏) (12)  

ℎ𝑡 = (1 − 𝑧𝑡) × ℎ𝑡
~ + 𝑧𝑡 × ℎ𝑡−1 (13)  

 



 

 

Onde 𝑊𝑧, 𝑊𝑟, 𝑊 denotam as matrizes de peso para o correspondente vector de entrada 

ligado. 𝑈𝑧, 𝑈𝑟, 𝑈 representam as matrizes de peso do passo de tempo anterior, e 𝑏𝑟, 𝑏𝑧 e 

𝑏 são o enviesamento. O 𝜎 denota a função sigmoide logística, 𝑟𝑡 denota a porta de 

reinicialização, 𝑧𝑡 denota a porta de atualização, e ℎ~𝑡 denota a camada oculta candidata 

(Lynn et al., 2019). 

 

5. Desenvolvimento 

O presente projeto debruça-se sobre a otimização do funcionamento de 5 prensas 

indústrias monitoradas por seis sensores (por prensa), com período de amostragem a cada 

5 minuto. O conjunto de dados contém amostras de dados desde 1 de fevereiro de 2018 a 

20 de novembro de 2021, para um total de 1388 dias. 

As variáveis monitoradas para todas as prensas são 1) Intensidade de corrente elétrica (C. 

intensity); 2) Nível de óleo da unidade hidráulica (Hydraulic unit level); 3) pressão do 

VAT; 4) Velocidade do motor (Velocity); 5) Temperatura na unidade hidráulica 

(Temperature at U.H.); e 6) Binário (Torque). Na Figura 6 está presente todas as variáveis 

em formato de uma série temporal. 

 

Figura 6- Série temporal de todas as variáveis das prensas de polpa de papel. 

Na Figura 7 verifica-se que existe uma correlação elevada sobre os valores de pasta de 

papel produzida, em relação à corrente e ao torque. Estes valores da correlação chegam a 

ser de 0.9, sendo que o valor máximo da correlação 1.  Verificando estas correlações entre 

o valor da produção e as variáveis Intensidade da Corrente, Torque e a Velocidade, pode-

se validar a exequibilidade das previsões destas variáveis em conjunto. 



 

 

 

Figura 7- Correlação entre todas as variáveis das prensas de polpa de papel. 

Além da análise das correlações entre variáveis, foram também analisadas as auto-

correlações, de forma a compreender-se até quantas amostras se pode esperar fazer uma 

boa previsão. Verifica-se que individualmente cada variável apresenta autocorrelações 

que decaem relativamente depressa.  De qualquer forma, os modelos de previsão 

multivariados foram testados para previsão a 30 dias, esperando-se dessa forma obter o 

máximo ganho da informação presente no conjunto de todas as variáveis. Para a 

realização dos testes foram apenas consideradas as 2 prensas de papel. 

 

 

 

Figura 8- Autocorrelações variáveis da prensa 4. 



 

 

A Figura 8 mostra as autocorrelações das variáveis da prensa 4 e o nível de óleo da 

unidade hidráulica é o que tem um decaimento mais rápido da autocorrelação. As outras 

variáveis mostram uma boa melhoria, indicando maiores probabilidades de pequenos 

erros de previsão. 

Conforme apresentado atrás, redes neuronais recorrentes apresentam uma boa capacidade 

de previsão de séries temporais, embora ainda não havia previsões feitas para dados deste 

tipo de prensa. Nisto foram explorados os parâmetros e hiperparâmetros do modelo em 

questão, o que resultou em dois trabalhos científicos (Mateus, Mendes, Farinha, & 

Cardoso, 2021) (Mateus, Mendes, Farinha, Assis, et al., 2021).  

 

 

Figura 9 – Arquitetura do modelo de previsão 30 dias para frente. 

As experiências foram realizadas utilizando um computador com um processador i5 de 

terceira geração, com 8 GB de RAM. A Figura 9 descreve a arquitetura de um dos 

modelos de rede utilizados. Os modelos foram implementados em linguagem de 

programação Python utilizando a biblioteca TensorFlow e Keras. A mesma está composta 

por unidades GRU. 

Os resultados mostram que o modelo proposto é capaz de aprender e prever o 

comportamento das seis variáveis estudadas:  Intensidade de corrente elétrica; Nível de 

óleo da unidade hidráulica; pressão do VAT; Velocidade do motor; Temperatura na 

unidade hidráulica e binário, como mostra a Figura 10.  



 

 

 

Figura 10 - Gráfico das previsões da prensa 2 com diferentes combinações de funções 

de ativação. 

Usando uma abordagem comparativa das redes neuronais GRU, é possível verificar que 

a GRU oferece bons resultados. Os erros de previsão são menores do que aqueles 

apresentados pela rede neural LSTM no estudo de Mateus et al. (2021) e o GRU é mais 

imune a problemas de explosão ou desaparecimento do gradiente durante a aprendizagem, 

como referido atrás. Portanto ele aprende numa gama mais ampla de configurações. 

A rede com unidades GRU suporta taxas de reamostragem mais altas, portanto, pode 

trabalhar com janelas de dados menores. O otimizador Adam é eficaz para minimizar o 

problema de exploding gradient, e foi também utilizado nos modelos GRU. Um modelo 

GRU otimizado oferece melhores resultados com uma janela deslizante de amostragem 

de 12 dias de dados com um período de amostragem de 1 hora. Isto para um modelo GRU 

com 50 unidades na camada oculta. As melhores funções de ativação dependem do 

modelo, porém, o relu-tanh talvez seja um dos melhores modelos, em média. 

Foi feita também uma análise do impacto de remover dados discrepantes do conjunto de 

dados. A limpeza de dados discrepantes elimina muitos valores extremos, 

designadamente valores próximos de zero que são lidos durante as paragens da máquina, 

ou registados por falhas de comunicação. Esses dados foram eliminados usando o 



 

 

intervalo interquartil e método LOESS (que é regressão local ou regressão polinomial 

local). 

No entanto, mesmo depois da eliminação de dados discrepantes, a amplitude e a 

frequência das variações ainda tornam as leituras muito instáveis. Os dados têm muito 

ruído e tornam a aprendizagem e a leitura dos resultados difíceis. Utilizando método de 

eliminação dos dados discrepantes e o método de filtragem e alisamento LOESS (ou 

LOWESS) foi possível aumentar a precisão do modelo e produzir gráficos mais estáveis 

e, portanto, fáceis de ler. A Figura 11 e a Figura 12 mostra uma das representações da 

previsão da variável da Intensidade da Corrente num período de 30 dias para frente. Com 

esta precisão é possível prever com antecedência variáveis que poderão originar uma 

paragem. 

 

Figura 11 - Gráfico das previsões da prensa 2 da Intensidade da corrente com previsão a 

30 dias. A azul o sinal original alisado com LOESS, a laranja a previsão no conjunto de 

treino e a verde a previsão no conjunto de teste. 

 

Figura 12 - Gráfico das previsões da prensa 4 da intensidade da corrente com previsão a 

30 dias. A azul o sinal original alisado com LOESS, a laranja a previsão no conjunto de 

treino e a verde a previsão no conjunto de teste. 

Aplicando os métodos de processamento, os resultados com GRU e LOESS apresentaram 

uma superioridade com relação aos resultados publicados no trabalho (Mateus, Mendes, 



 

 

Farinha, Assis, et al., 2021). O MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio) para a 

Intensidade Atual para prensa de papel 2 diminuiu de 2,30% para 0,62%. Para o nível de 

óleo hidráulico o MAPE diminuiu de 2,8% para 1,85%. Para o Torque, a MAPE diminuiu 

de 2,85% para 2,24%. Para a pressão do VAT, a MAPE passou de 9,87% para 3,91%. 

Para a velocidade, a MAPE baixou de 11,8% para 10,27%. Finalmente, para a 

Temperatura, a MAPE baixou de 2,66% para 0,96%. 

Com as previsões de antecipação de 30 dias das variáveis da prensa, aplicamos o mesmo 

modelo com objetivo de realizar também uma previsão da nossa produção total. Na 

Tabela 1  é possível verificar que os erros apresentados são significativamente baixos. O 

coeficiente de determinação é alto, o que nos leva a ter um modelo preparado para assim 

ser aplicado na previsão da produção. Na Figura 13  está presente o resultado da previsão 

da produção total das prensas de pasta de papel, o mesmo encontra-se com uma taxa de 

amostragem de uma amostra por mês. 

Tabela 1 - Resumo dos melhores erros de predição da variável da produção total.  

Error Produção Total 

MAPE 12.23 

R^2 0.85 

MAE 0.08 

RMSE 0.08 

 

 

Figura 13 - Gráfico das previsões da produção total a 30 dias. 

Os resultados mostram que é possível prever com bom grau de certeza o comportamento 

futuro das prensas de pasta de papel industrial e a sua capacidade de produção com até 

30 dias de antecedência. Isso pode ser uma boa oportunidade para otimizar as decisões de 

manutenção, reduzir o tempo de paragem e os custos. 

 

 



 

 

6. Aplicabilidade prática e perspetivas de futuro 

Pelos registos dos técnicos de manutenção houve uma avaria no mês de setembro. Aa 

mesma foi prevista pelo nosso modelo por via do comportamento da variável da corrente 

mostrada na Figura 14, em que o momento está marcado com uma cruz. Não foi possível 

obter informação sobre outros momentos de avaria até à data de conclusão do presente 

trabalho. 

 

Figura 14 – Previsão da prensa 4 da intensidade da corrente á 30 dias para frente. 

Fazendo uma previsão a 30 dias a Figura 15, apresenta a previsão de uma forma interativa 

do mês de dezembro do ano de 2021, o que torna mais fácil a visualização da previsão e 

por sua vez nas tomadas de decisão com relação a produção do mês em questão. 

 

Figura 15 – Placar da previsão da produção total com 30 dias para frente. 

Tendo a disponibilidade da produção das três prensas de pasta de papel, no trabalho futuro 

outras variáveis podem ser incluídas nos algoritmos de previsão, nomeadamente as 

cotações bolsistas que se sabe afetaram a procura e, portanto, as necessidades de 

produção. Segundo a Figura 16, variáveis de cotação da bolsa, obtidas no site da 

EURONEXT e FRED , que apresentam uma grande relevância a nível de correlação com 

a nossa produção total (Soma das produções), estas variáveis da bolsa são: 1) ALTRI 

https://live.euronext.com/en/product/indices/QS0011224308-XLIS
https://fred.stlouisfed.org/series/PCU32213221


 

 

SGPS, 2) Consumer_Prices e 3) Pulp_Paper. Com estas conclusões deu-se início ao 

estudo de um modelo de previsão para assim ser feita a previsão das variáveis mais 

relevantes. 

 

Figura 16- Correlação entre a produção total e os valores da bolsa. 

 

7. Conclusão 

A manutenção preditiva assume uma importância cada vez maior para as empresas, e o 

crescente poder computacional para adquirir e processar dados tornam possível a sua apli-

cação prática. No âmbito do presente trabalho foram desenvolvidos algoritmos pioneiros 

para previsão do estado de prensas de pasta de papel. O método e algoritmos são replicá-

veis entre prensas, tendo sido testados com duas prensas diferentes. Cada prensa tem um 

estado de funcionamento diferente, sendo necessário treino para ajuste dos modelos. 

A ferramenta desenvolvida é um auxílio na tomada de decisão, com base nos comporta-

mentos das variáveis, sendo que com uma previsão de 30 dias para frente a empresa pode 

ajustar as intervenções nas máquinas. Esta torna possível a redução das falhas das prensas 

de papel, por conseguinte evita possíveis paragens não programadas e os custos que as 

mesmas provocam. 

No âmbito deste projeto também se demonstrou uma boa capacidade de previsão da pro-

dução total da prensa, com modelo GRU. Isto trará grandes benefícios na empresa, para 

otimização e eventual redução nos ‘stocks’ sem que haja falhas nem atrasos nas entregas. 

O projeto apresenta uma desvantagem que é, para elevadas quantidades de dados é ne-

cessário uma elevada capacidade computacional, sendo que o tempo de treino do modelo 

pode levar horas ou até mesmo dias, no caso de várias prensas serem consideradas. De 

qualquer forma, atualmente o processamento em GPU é relativamente barato e com baixo 

consumo energético. 
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