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Caras leitoras, 
caros leitores,

A flexibilidade é a capacidade de se adequar às exigências e circunstân-
cias de um ambiente variável. Atualmente, o nosso ambiente industrial está 
marcado por duas alterações importantes: os clientes e os parceiros dese-
jam um altíssimo grau de liberdade de escolha e esperam um grau de indi-
vidualização maior em produtos e serviços. Ao mesmo tempo, é requerida 
transparência, por exemplo, nos processos logísticos. São exigências que 
exercem influência sobre toda a cadeia de valores e que estão, aparente-
mente, em oposição à eficiência e à produtividade aumentada. 

De outro lado, encontram-se as condições básicas alteradas pela evolução 
da moderna tecnologia de dados que – do ponto de vista técnico – ofere-
cem possibilidades praticamente ilimitadas. A comunicação e a inteligência 
descentralizada são a base para aumentar a eficiência na produção e na 
logística, para poder monitorar e controlar melhor os processos, bem como 
oferecer mais transparência. A ligação em rede de fábricas no contexto da 
Industrie 4.0 possibilitará a flexibilidade requerida em todos os processos 
logísticos em uma fábrica e também entre diferentes unidades fabris, con-
tribuindo assim para solucionar a contradição entre individualização e pro-
dutividade.

Nisso, a inteligência de sistemas de sensores ocupa um papel decisivo: 
nossos sensores detectam objetos ou estados e fornecem um grande volu-
me de dados. A capacidade de calcular e a inteligência dos sensores pos-
sibilitam a criação de relações a partir destes dados. É desse modo que 
criamos transparência como base para mais flexibilidade. Com a presente 
edição, pretendemos transmitir a você alguns exemplos da prática.

Desejamos que tenha muita satisfação com a leitura.

Reinhard Bösl,
Presidência Systems & Industries

TRANSPARÊNCIA COMO BASE 
PARA MAIS FLEXIBILIDADE

Sempre na hora certa 
Tecnologia RIFD na indústria automo-
bilística: produção flexível a pedido do 
cliente.
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Aperfeiçoar o fluxo dos procedimentos  
É somente com um bom funcionamento da 
logística que é possível uma produção sem 
problemas em indústrias siderúrgicas.

Mais flexibilidade  
Diante de quais desafios se encontram a Produção e a Logís-
tica no campo de tensão da Industrie 4.0, em solicitações de 
clientes individuais e na exigência de maior eficiência? Uma 
entrevista com Bernhard Müller e Tony Peet.
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TRANSPARÊNCIA COMO BASE 
PARA MAIS FLEXIBILIDADE

: FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS

Mais flexibilidade  
Diante de quais desafios se encontram a Produção e a Logís-
tica no campo de tensão da Industrie 4.0, em solicitações de 
clientes individuais e na exigência de maior eficiência? Uma 
entrevista com Bernhard Müller e Tony Peet.

Proteção contra colisão 
Agora é possível: mais veículos 
em corredores estreitos.
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SICKinsight: Sr Peet, Sr Müller: O quão 
flexíveis as empresas devem ser real-
mente hoje em dia?

T. Peet: Atualmente, o comércio eletrô-
nico e o comércio on-line estão no co-
mando – e, naturalmente, também as 
expectativas que cada um de nós, como 
consumidor, tem no quesito rapidez, fle-
xibilidade e transparência no processo 
de compra. Para as empresas, isso sig-
nifica adequar processos existentes e 
implementar novos processos – no sen-
tido de uma maior flexibilidade. Somen-

te quem é flexível em todos os sentidos 
poderá obter êxito no futuro. 

B. Müller: Como consumidor, também 
desejo mais liberdade de escolha e um 
grau de individualização mais alto – por 
exemplo, na composição dos equipa-
mentos do meu automóvel particular. 
Naturalmente isso se reflete sobre toda 
a cadeia de fornecimento e a produção, 
palavra-chave “tamanho do lote 1”. Nas 
discussões em torno da “Industrie 4.0”, 
já estão sendo esquematizadas as pri-
meiras soluções para isso. 

Diante de quais desafios se encontram a Produção e a Logística entre o campo de 
tensão da Industrie 4.0, as exigências dos consumidores e a meta de uma eficiência 
mais elevada?  Quais as chances oferecidas e como a SICK oferece suporte na solu-
ção das tarefas? Uma entrevista com Tony Peet, presidente de Vendas na SICK EUA e 
Bernhard Müller, diretor da área “Identification & Measuring”.

SICKinsight: No caminho para “mais fle-
xibilidade”, onde se encontram os maio-
res desafios”? 

T. Peet: Quando falamos de flexibilidade, 
o desafio de uma automação flexível cer-
tamente é um aspecto muito importante. 
Se eu tiver as possibilidades e puder di-
recionar a minha produção rapidamente 
às solicitações de meus clientes, então 
disponho de não apenas uma vantagem 
em relação à concorrência. Também au-
mento a eficiência da minha produção 
– principalmente no campo de tensão 

ENTREVISTA 

MAIS FLEXIBILIDADE EM PROCESSOS LOGÍSTICOS
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entre “lean production” e um alto esto-
que, que forçosamente teria que estar 
disponível para poder fornecer sempre 
imediatamente e de modo flexível. 

B. Müller: Se observarmos os processos 
ao longo de toda a cadeia de forneci-
mento, o tema rastreamento certamen-
te é um dos maiores desafios: eu quero 
e preciso saber, a qualquer hora, onde 
estão tais meus componentes ou onde 
está tal o módulo e, mais tarde, também 
o pedido completo como um todo.  É aí 
que entram no jogo as soluções de sen-
sores inteligentes: a detecção sem lacu-
nas, a identificação e o rastreamento só 
serão possíveis se eu gerar os dados e 
as informações correspondentes, para 
então poder usá-los. Mas eu também 
posso usar esses dados para descobrir 
e eliminar erros em tempo hábil, palavra-
chave “controle de processo e controle 
da qualidade”. Isso permite evitar altos 
custos decorrentes.

SICKinsight: Como a identificação auto-
mática ("Auto-ID") e o rastreamento po-
dem funcionar de modo confiável? 

B. Müller: No caminho para a “Industrie 
4.0”, as exigências à identificação auto-
mática continuarão a aumentar – isso 
também exerce influência sobre as tec-
nologias empregadas, como, por exem-
plo, soluções baseadas em imagens ou 
RFID. Para escolha da solução ideal, o 
foco é a respectiva exigência – não a tec-
nologia propriamente dita.  

T. Peet: Mas também isto é flexibilidade: 
ter possibilidades de poder aproveitar as 
tecnologias adequadas para a respecti-
va tarefa. Com a SICK como parceiro, es-
sa flexibilidade está garantida. Oferece-
mos não somente o vasto portfólio tec-
nológico, mas também os especialistas 
nas exigências específicas da aplicação 
– e, assim, uma assessoria abrangente 
na escolha da solução ideal o mais rapi-
damente possível.

SICKinsight: No futuro, todas essas tec-
nologias de Auto-ID ainda ocuparão um 
papel equivalente?  Por exemplo, o fu-
turo pertence somente aos leitores de 
códigos baseados em imagem?

B. Müller: Atualmente existem três tec-
nologias: RFID, baseadas em imagem 
e baseadas em laser. O desempenho 
de cada uma das tecnologias aumen-
ta constantemente. Por um lado, pelos 
avanços na tecnologia de semiconduto-
res, por outro, por algoritmos cada vez 
mais eficientes para o processamen-
to de imagens. Atualmente, a solução 
com sensores inteligentes significa não 
somente registrar a realidade com exa-
tidão, mas também processar as infor-
mações já no sensor. Por exemplo, por 
meio de um formato de edição flexível, 
a edição dos dados pode ser adequada 
exatamente às exigências, com base na 
aplicação e na conexão de condições 
lógicas. Isso reduz o trabalho de progra-
mação
no controle. Diante desse pano de fun-
do, toda tecnologia terá a sua justifica-

Bernhard Müller

“Se observarmos os processos ao longo de toda a ca-
deia de fornecimento, o tema rastreamento certamen-

te é um dos maiores desafios.”

Bernhard Müller, SICK AG
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tiva no futuro: o RFID permite a leitura 
e a escrita, ou seja, o múltiplo uso dos 
dispositivos de armazenamento de da-
dos e, além disso, não é necessário um 
“contato visual” direto. Os scanners a 
laser convencem pela sua profundidade 
de campo e grandes campos de leitura 
– são ideais quando as distâncias de 
leitura se alternam. Os leitores de códi-
gos baseados em imagem também leem 
códigos 2D e textos simples. As imagens 
salvas podem ser arquivadas e analisa-
das. As vantagens de cada tecnologia 
também entram no desenvolvimento 
dos nossos sistemas híbridos como, por 
exemplo, o Airport Luggage Identification 
System (ALIS; sistema de identificação 
de bagagem em aeroportos) ou em siste-
mas DWS, com os quais são determina-

das propriedades adicionais do objeto, 
tais como dimensões e peso.

T. Peet: É praticamente aqui que se mos-
tra que eu só posso oferecer a solução 
adequada e eficiente se eu dominar 
todas as tecnologias necessárias e co-
nhecê-las também em sua aplicação. 

Mais vantagens e sinergias são criadas 
para nossos clientes pelo fato de que as 
diferentes tecnologias podem ser com-
binadas de modo flexível e sem custos 
adicionais: isto se torna possível por 
uma interface de usuário padronizada, 
pela mesma técnica de conectividade 
e pelo mesmo conceito de assessórios. 

Todos os aparelhos 4Dpro se caracterizam pela conecti-
vidade padronizada, pela mesma interface de usuário e 
por um conceito de assessórios padronizado. Juntamente 
com os amplos conhecimentos especializados da SICK 
nas áreas 1D, 2D, 3D e RFID, resulta o respectivo valor 
agregado. 
www.sick-4dpro.com 

4Dpro: mais flexibilidade com base em uma plataforma de aparelho padronizada
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Isso também vale para nossos sensores 
Vision 2D. Por isso, ampliamos a nossa 
conhecida plataforma IDpro, transfor-
mando-a na plataforma 4Dpro – É a 
expressão do valor agregado exclusivo 
atingido por nossos especialistas com 
amplos conhecimentos nas áreas 1D, 
2D, 3D e RFID. 

SICKinsight: O que os clientes podem es-
perar da SICK – quais inovações serão 
lançadas? 

B. Müller: Iremos apresentar uma série 
de inovações. Além disso, a denominada 
tecnologia de instantâneo 3D oferece to-
da uma série de possibilidades: em pra-
ticamente um piscar de olhos, eu consi-
go uma imagem 3D com informações de 
espaços e profundidade – também de 
objetos que não se movem. Juntamen-
te com uma avaliação inteligente, isso 
permite um novo tipo de assistência ao 
condutor e de aviso de colisão. Também 
na área da segurança de máquinas e 
proteção de pessoas alguma coisa irá 
acontecer. 

T. Peet: Como estamos utilizando as 
inovações técnicas de componentes in-
dividuais, isso também é mostrado pelo 
Lector®65x System: por meio de um con-
trolador, o leitor de códigos baseado em 
imagem Lector®65x pode ser ampliado à 
livre escolha – com várias câmeras ou 
com sensores para medição de volume, 
para grades de luz de automação e en-
coders. De acordo com a exigência, eu 
componho o sistema – também isso cria 
flexibilidade.

SICKinsight: Palavra-chave Industrie 4.0: 
Qual é a influência desse desenvolvi-
mento na logística?

T. Peet: Mais flexibilidade só é possível 
através da crescente ligação em rede e, 
com isso, pela troca de informações além 
dos limites da unidade fabril ou de um 
centro de distribuição individual (“Hub”). 
Mas isso também significa que eu posso 
monitorar e avaliar de modo correspon-
dente a enormidade de informações e 
dados. Somente desse modo é possível 
tomar as decisões certas. Estou pensan-

do em soluções como o nosso software 
“Package Analytics” na área CEP. Todas 
as informações sobre objetos como códi-
go de barras, volumes, peso e dados de 
imagens e vídeos são agrupados – então 
eu uso estas informações para análise 
e avaliação, previsão de tendências ou 
cenários de “o que seria se”. Além disso, 
todos os sistemas de scanner a laser e 
RFID podem ser monitorados na rede a 
partir de qualquer lugar. 

B. Müller: Mas muito importante nesse 
contexto também é o tema do registro 
confiável de dados – mesmo sob as 
condições mais difíceis. Quando, além 
disso, ainda for realizada uma avaliação 
de dados inteligente diretamente no sen-
sor, como por exemplo, no nosso “Smart 
Sensor Solutions”, então esse é o valor 
agregado correspondente.  

SICKinsight: Quando falamos de flexibi-
lidade, individualização e “tamanho do 
lote 1”, muitas vezes é citado o RFID. 
Quais são as vantagens que a tecnologia 
RFID oferece?

B. Müller: O ponto forte do RFID está de-
finitivamente no múltiplo uso ou na atua-
lização do dispositivo de armazenamen-

to de dados diretamente no objeto. Além disso, não é 
necessário o “contato visual” direto com o objeto. Na 
indústria automobilística, estão sendo utilizados cada 
vez mais dispositivos de armazenamento de dados 
UHF-RFID passivos, instalados em componentes. Aqui 
os aspectos como transparência e rastreabilidade são 
muito importantes, principalmente se forem fabrica-
das várias variantes diferentes em uma mesma linha 
de produção. Transponders RFID também resistem a 
altas temperaturas na linha de pintura. 

T. Peet: Nós também aproveitamos as vantagens da 
tecnologia RFID nos nossos sistemas RFGS Pro e 
RFMS Pro. Essas soluções completas propiciam uma 
transparência perfeita na cadeia de fornecimento e 
são adequadas para controle do recebimento e da 
expedição de mercadorias. Graças ao RFID, o registro 
dos dados-mestre é realizado a nível de artigo indivi-
dual (“item level tagging”) ou em uma identificação do 
objeto em massa.

SICKinsight: Sr Peet, Sr Müller, muito obrigado pela 
entrevista!

Tony Peet

“Mais flexibilidade só é possível por meio da crescen-
te ligação em rede e, com isso, pela troca de informa-

ções.”

Tony Peet, SICK AG
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SISTEMAS DE SENSORES AO LONGO DO PROCESSO DE AGREGAÇÃO DE VALOR

APERFEIÇOAR O FLUXO DOS PROCESSOS DE 
PRODUÇÃO EM INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS

É somente com um bom funcionamento da logística que é possível uma produção sem problemas em indústrias siderúrgicas. É 
ela que decide sobre quase tudo de cada etapa de produção. Com o sistema de sensores, a SICK otimiza o uso de gruas, esteiras 
transportadoras e veículos para que tudo ocorra sem problemas. Quanto mais tecnologia de sensores, melhor ‒ simples, rápido 
e preciso.

>> Cada empresa siderúrgica tem seu 
próprio ritmo de produção. Entretanto, 
existe uma regra condutora que une 
tudo: cada etapa de produção precisa 
“pressionar”, não pode desacelerar, não 
pode causar gargalos de capacidade. 
Nessa indústria complexa, isso repre-
senta um grande desafio, pois todas 
as etapas precisam se engrenar exata-
mente, assim como as rodas dentadas 
de uma engrenagem. Se as indústrias 
siderúrgicas “rápidas”, com um portfólio 
de produtos bem claro, levam cerca de 
quatro horas, desde a chegada da maté-
ria-prima até o carregamento do produto 
pronto, mas precisarem “pegar” tudo no 
mínimo cinco vezes, então é possível 
imaginar o quanto versáteis e dispendio-
sas devem ser as etapas dos processos 
nas “megacidades produtoras de aço”. 
Os diferentes processos de produção 
dentro de uma fábrica e um sortimento 
de vários milhares de tipos de aço re-
presentam verdadeiros desafios para os 
gestores da produção, os colaboradores, 
as máquinas e a logística. As empresas 
produzem diariamente as mais diferen-

tes formas de barras, blocos, chapas, 
fios ou tubos de comprimento, largura 
e altura variáveis e pesos diferentes por 
peça. E tudo precisa funcionar perfeita-
mente. É somente assim que as indús-
trias siderúrgicas podem sobreviver no 
mercado mundial.
Está certo que, por meio de inovações 
técnicas nas últimas décadas, a in-
dústria do aço conseguiu conduzir a 
produção a custos favoráveis, melhorar 
a qualidade dos produtos e, simultane-
amente, aumentar a flexibilidade. Ainda 
assim, os procedimentos internos com 
suas cadeias de logística e ciclos de 
produção são, muitas vezes, uma faceta 
decisiva para aumentar o poder de con-
corrência. Possibilidades de otimização 
existem em número suficiente.

Monitorar, controlar e regular 
Agora o sistema de sensores entra no 
jogo ‒ com informações, a fim de estar 
sempre um passo à frente. Trabalhado-
res e máquinas podem trabalhar e se 
comunicar de modo eficiente, eliminar 
perigos em casos de falhas em cada 

etapa de fabricação e otimizar funda-
mentalmente o manuseio e a logística. 
A logística se encontra sempre diante de 
novos desafios, tanto no recebimento e 
na disponibilização de matérias-primas 
e outros materiais, como na manutenção 
do estoque e no transporte de entrega 
do produto final. Não deve ser esquecida 
a produção, que deve ser rápida e confi-
ável e, apesar disso, flexível.

As condições ambientais não facilitam 
em nada a tarefa da técnica de medição. 
A sujeira, o calor e as vibrações causa-
das pelas instalações da produção e 
veículos pesados de todo tipo requerem 
soluções de sensores extremamente ro-
bustos – especialmente em condições 
climáticas diferentes, como areia seca 
do deserto ou mata de chuvas tropicais. 
São imprescindíveis a alta segurança 
contra falhas e a durabilidade da tecno-
logia do sensor, sem perder a precisão 
ou descuidar da operabilidade simples 
dos instrumentos de medição. Os scan-
ners, detectores e encoders da SICK têm 
muito a oferecer e monitoram a cadeia 
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de produção em todo o seu percurso 
de modo confiável: para automatizar 
procedimentos repetitivos, assegurar 
a qualidade durante o processamento 
com ganhos, para proporcionar mais 
segurança. Se, mesmo assim, algo der 
errado no processo, então a adaptação 
simples dos sensores para a nova situ-
ação é a resposta. Com poucos ajustes, 
os conjuntos de parâmetros individuais 
ou automatizados são recuperados rapi-
damente. 

Durante muitos anos, a SICK trabalhou 
com sucesso com a indústria siderúrgica 
e conseguiu ajudar a agir em mudanças 
decisivas na logística. Por exemplo, na 
rastreabilidade de mercadorias e pro-
dutos ou na manutenção preventiva dos 
recursos dentro da cadeia de logística. 
Além disso, somente é possível controlar 
de forma eficiente processos de produ-
ção planejados e previsíveis. Em parte, 
a tomada de medidas e ponderações de 
prioridades dentro da cadeia de produ-
ção podem ser realizadas somente com 
as soluções de sensores da SICK. Tam-
bém aqui vale o lema: Quem vê a tempo, 
ganha.

SOLUÇÕES NA LINHA EM OPERAÇÃO – O OBJETIVO É 
AUMENTAR A PRODUTIVIDADE

Os sensores da SICK estão juntos nisso 
desde o começo e oferecem soluções e 
tecnologias multifacetadas para as mais 
variadas tarefas – bem mais do que é 
possível citar aqui. 

Na pista do material 
O rastreamento inicia nos fornecimentos 
de matéria-prima e com isso uma parte 
dos desafios à logística interna de uma 
fábrica já está definida: a otimização 
da manutenção do estoque. A cada mo-
mento deve ser conhecido o que está 
disponível e em qual quantidade e se 
está armazenado de modo adequado – 
como unidade ou material a granel, em 
forma gasosa ou líquida, quente ou frio. 
Resina, carvão, cal, sucata, oxigênio, 
nitrogênio, agentes ligantes de todo tipo 
ou água. Fornecimentos diferentes de 
materiais iguais em qualidades diferen-
tes não podem ser trocados ou serem 
misturados apenas de modo controlado. 
A SICK disponibiliza inúmeras soluções 
para o rastreamento. Para uma logística 
transparente no processo produtivo, é 
rentável o rastreamento de fornecimen-

tos de materiais com base em tecnolo-
gias RFID da SICK baseadas em rádio na 
faixa HF e UHF. Com ciclos de medição 
rápidos – mesmo em longos alcances – 
os sensores fornecem automaticamente 
dados de posição precisos de pontes 
rolantes, troles ou vagões de trem. Alta 
disponibilidade e longa vida útil dos 
sensores mesmo em ambiente adverso 
unem a segurança de medição com a 
rentabilidade: na área externa e interna. 

Aumentar a produtividade com seguran-
ça
A produção determina o ciclo e esta é a 
próxima grande tarefa da logística em 
uma indústria siderúrgica: manusear os 
materiais no tempo certo e na quanti-
dade definida. Com frequência, muitos 
processos produtivos não transcorrem 
de modo linear ou as vias de transporte 
se cruzam no terreno da fábrica no meio 
das posições individuais dos agregados 
do processo. Somam-se linhas de produ-
ção paralelas que produzem o mesmo 
produto, porém com dimensões dife-
rentes. Isso torna a coordenação ainda 
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mais complexa. Produtos intermediários 
e materiais de consumo devem ser inter-
calados, recipientes de transporte, tais 
como caldeiras de fundição ou cubas 
devem ser disponibilizados, movimentos 
de gruas devem ser coordenados e ve-
ículos automaticamente guiados devem 
ser comandados de modo exato. Tudo 
isso requer a precisão da tecnologia do 
sensor. A SICK está representada com 
um amplo programa de sensores – tam-
bém para minimizar os perigos para pes-
soas e máquinas.

Quanto maiores as máquinas, menos 
visíveis os detalhes. Assim, os sensores 
de distância da SICK monitoram todas 
as interações entre veículos, gruas e sis-
temas, a fim de prevenir colisões e aci-
dentes. Quer se trate de optoeletrônica 
ou de ultrassom, em cada caso isolado 
os sensores solucionam de modo orien-
tado todas as tarefas dadas. Por exem-
plo, os sensores de distância cuidam 
também da posição exata de uma garra 
no processamento de uma bobina, com 
precisão micrométrica e sem contato, 
mesmo em longos alcances. O sensor 
necessita de pouco espaço. Ele executa 
as medições diretamente no processo 
de produção com alta repetibilidade, as-
segurando, assim, o funcionamento da 
máquina e a qualidade 100% dos produ-
tos acabados. E isso com baixos custos 
de investimento. 

Também velocidades de condução 
podem ser aumentadas pelo posicio-
namento mais preciso por meio de me-
dições da distância. Isso permite um 
acesso mais rápido a materiais sem 
colocar em risco pessoas ou máquinas. 
Além disso, as áreas para armazena-
mento temporário são melhor aprovei-
tadas. Em veículos automaticamente 

guiados que transportam e empilham 
materiais, igualmente deve ser dada 
atenção à proteção de pessoas. A área 
de perigo é protegida de modo estacio-
nário e móvel com o scanner a laser de 
segurança S3000 da SICK.

Produzir mais com mais sensores
A automação otimiza os procedimentos 
de trabalho, de modo que o material 
necessário para abastecer as etapas do 
processo esteja disponível a qualquer 
momento, na quantidade e na sequên-
cia certa para o respectivo agregado 

do processo. Em gases e líquidos, é 
requerida a tecnologia de controle e de 
alimentação do processo para o sistema 
de tubulação e essa tecnologia deve 
ser harmonizada com os demais fluxos 
de materiais e de energia. Scanners da 
SICK monitoram volumes em esteiras 
transportadoras ou em vagões. A quanti-
dade e o nível não devem ultrapassar as 
capacidades da esteira transportadora: 
a tecnologia laser do Bulkscan® LMS511 
mede adicionalmente ao fluxo volumé-
trico também o fluxo mássico, quando a 
densidade for conhecida. Sem influência 
de vibrações da linha, condições climá-
ticas e sujeira, o sensor fornece dados 
de medição sobre o nível e a distribuição 
do centro de gravidade. Desse modo, 
ele impede acúmulos de material e en-
chimento incompleto. Em suma, uma al-
ternativa ideal para correias de pesagem 
clássicas.
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Sistemas de sensores na indústria siderúrgica : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS

Não existe automação sem controle
Sensores fotoelétricos de reflexão da 
SICK também realizam medições em 
unidades de laminação. Barras, lingotes 
ou blocos, em parte ainda em estado 
incandescente, precisam ser disponibili-
zados por meio de empilhadeiras e rolos 
transportadores. As soluções mecâni-
cas para detecção, posição e medição 
devem ser correspondentemente robus-
tas. O sensor fotoelétrico WT45 localiza 
exatamente o material a ser laminado 
nos rolos transportadores, otimizando 
assim o processamento perfeito. Com 
defletores de calor e resfriamento com 
água, a medição também pode ser rea-
lizada de modo seguro nesse ambiente 
quente. Graças à medição precisa, são 
utilizados sensores de distância de curta 
distância OD da SICK em procedimen-
tos com qualidade e com relevância de 
custos para regulagem, classificação 
e verificação. Para muitas tarefas, as 
variantes do cabeçote do sensor para 
diferentes faixas de medição permitem 
uma medição micrométrica de perfis 
de altura e espessura de materiais, por 
exemplo, no controle de qualidade no 
monitoramento da espessura da chapa 
metálica. Isto também vale para aplica-
ções em altas velocidades, pois a taxa 

de saída e de medição dos sensores de 
distância OD atingem até 10 kHz. 

Entrega para o cliente
No final do processo encontra-se o 
produto acabado, confeccionado e 
fornecido individualmente conforme a 
solicitação do cliente. Devem ser consi-

derados tamanhos e pesos diferentes e 
diversos meios de transporte. Os senso-
res da SICK controlam, monitoram, regu-
lam e rastreiam também nesses casos. 
O fornecimento ainda é documentado de 
acordo com o produto a fim de possibili-
tar a rastreabilidade posterior. (sh)
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É bem rápido compor on-line o tão desejado automóvel. O comprador tem todas as possibilidades de escolha: modelo, cor, equipa-
mentos, motorização, a gasolina ou a diesel. Tudo é configurável. Os efeitos sobre a produção são imensos. Todas as peças neces-
sárias precisam estar disponíveis na linha de produção, a fim de poder produzir rapidamente o automóvel particular desejado. O 
desafio consiste em dispor das peças certas no momento certo. As soluções RFID da SICK tornam isso possível.

>> Uma ideia central da Lean Produc-
tion – “Evitar desperdícios, minimizar 
estoques” – é oposta à ideia de uma 
produção totalmente flexível às solicita-
ções do cliente. A aplicação de fatores 
de produção econômicos e rápidos, tais 
como meios operacionais ou materiais, 
será possível se as reações na produ-
ção puderem ser flexíveis. A produção 
em massa pertence ao passado. Hoje 
é produzido sob demanda, sempre com 
o risco de que justamente os equipa-
mentos específicos desejados para o 

carro não estejam disponíveis na linha 
de produção naquele momento. Com o 
portfólio da tecnologia de identificação 
automática, pode-se saber sempre onde 
a peça desejada se encontra. Falhas de 
produção são reduzidas a um mínimo.
Quanto mais individualizados os equipa-
mentos dos veículos, mais informações 
os fabricantes de automóveis devem 
coletar, processar e avaliar durante a 
produção. Para isso, é necessário um 
monitoramento sem lacunas e a docu-
mentação em sua instalação, empre-

gando-se sempre a mesma tecnologia, a 
fim de não deixar surgir a possibilidade 
de falhas. Justamente essa continui-
dade ao longo do processo e a rastrea-
bilidade deram muita dor de cabeça aos 
fabricantes de automóveis e seus forne-
cedores de sensores. 

Identificação clara de carrocerias com 
RFID
Os códigos de matriz de dados e de 
barras não estão mais visíveis após a 
pintura, e chapas perfuradas individu-

ENCOMENDAS INDIVIDUAIS EXIGEM FLEXIBILIDADE NA PRODUÇÃO E NA LOGÍSTICA

OS DESAFIOS SÓ COMEÇAM DEPOIS DA ENCO-
MENDA
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almente e transponders RFID ativos são 
muito caros. As etiquetas de identifica-
ção fixadas na base de montagem não 
são suficientemente seguras. Durante 
a montagem, os veículos precisam ser 
transferidos várias vezes para uma outra 
base de montagem. Um ponto fraco, 
que pode causar trocas indesejadas. 
Para evitar isso, a carroceria deve ser 
identificada claramente desde o início 
da produção com uma etiqueta, e sua 
legibilidade deve estar assegurada em 
cada etapa de produção – também na 
linha de pintura a temperaturas de até 
220 °C.
Para solucionar essas exigências, a SICK 
apostou totalmente na tecnologia RFID e 
desenvolveu o aparelho de escrita/lei-
tura RFU630 que opera com a tecnologia 
(UHF = Ultra High Frequency). Especial-

mente para a indústria automobilística, 
este aparelho apresenta as proprieda-
des de leitura e escrita ideais. Com as 
ferramentas necessárias para uma inte-
gração simples, o RFU630 se ajusta às 
exigências da produção de automóveis. 
O transponder é uma etiqueta RFID de 
alta resistência à temperatura e ao for-
mato, sendo ainda de baixo custo. Ins-
talada na parte inferior da carroceria, a 
etiqueta robusta acompanha o processo 
de produção de “seu” automóvel desde 
o início. Também a ID física resiste ilesa 
ao processo de pintura, tornando as tro-
cas impossíveis.

A Mercedes-Benz aposta na identifica-
ção confiável de carrocerias, apesar do 
calor e do ambiente impregnado de me-
tais
Na Mercedes-Benz em Rastatt, as carro-
cerias identificadas com um transpon-

der são controladas com aparelhos RFID UHF. Desde 
as diferentes estações de trabalho e de tratamento 
até a montagem final. Depois do tratamento prévio de 
desengraxe, lavagem e fosfatação em enormes siste-
mas de pulverização e pintura por imersão catódica, 
as carrocerias são secadas em fornos a temperaturas 
de aproximadamente 180 °C. Porém, para muitos sis-
temas RFID, isso significa desgaste, pois as reflexões 
de alta frequência vindas da instalação podem preju-
dicar a transmissão de dados entre os transponders e 
os aparelhos de escrita/leitura. Os sistemas RFID da 
SICK funcionam de modo confiável apesar do calor e 
do ambiente metálico. Com cerca de 350.000 leituras 
no sistema por dia, a segurança na leitura é uma obri-
gação, pois, se houver erros de leitura, são iminentes 
conduções erradas, trocas e colisões. O sistema RFID 
da SICK garante uma segurança de leitura superior a 
99,98%. 

Fábrica de demonstrações: pesquisa e aperfeiçoamento no coração aberto da 
produção 
A SICK é parceiro da Demonstrationsfabrik (Fábrica de Demonstrações) em 
Aachen, fundada em 2013. No centro da enorme instalação de 1.600 m², 
encontra-se a otimização de fluxogramas de processo para a produção em 
série. Aqui em especial é pesquisada a otimização da logística de produção. 
Parceiros interessados têm a possibilidade de testar, validar e aperfeiçoar 
os seus conceitos de produção e os componentes. A infraestrutura existente 
atende todas as exigências a uma futura produção de topo em países de alto 
poder econômico. Eficiência energética, capacidade de transformação e trans-
parência dos processos são reunidos com um alto grau de automação. Aqui a 
tecnologia RFID da SICK é um componente sólido. 

Outras informações:
www.fir.rwth-aachen.de/en/
campus/demonstrationsfabrik

Produção flexível : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS

www.fir.rwth-aachen.de/en/campus/demonstrationsfabrik
www.fir.rwth-aachen.de/en/campus/demonstrationsfabrik
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A Ford testa as vantagens do RFID na 
tecnologia de transporte
Na unidade de produção da Ford em 
Saarlouis, está em andamento um pro-
jeto piloto na tecnologia de transporte 
do monotrilho elétrico suspenso para 
peças do compartimento do motor. Lá 
são produzidos cerca de 1.600 veículos 
diariamente. Com a tecnologia RFID da 
SICK, a Ford poderia documentar tudo 
sem lacunas, desde a construção da 
carroceria até o fornecimento do carro 
pronto ao cliente final. No futuro, isso 
também poderia abranger processos de 
reparos ou aplicações específicas, até o 
controle de processos de carregamento. 
Essa flexibilidade tão elevada em todos 
os processos de logística da produção 
representaria, para a Ford, uma autên-
tica vantagem em relação à concorrên-
cia, segundo Dr. Klaus Schmitz, Gerente 
de Projetos da Ford.

Sem tempo para procurar e sem dinhei-
ro para esperar. Onde se encontra o au-
tomóvel acabado?
Até que os automóveis acabados sejam 
buscados e levados à concessionária 

para venda, eles precisam ser estacio-
nados num estacionamento. Mas onde 
está o automóvel que ainda deve ser 
transportado no veículo de carga? Um 
veículo estacionado por engano num 
segmento errado pode levar horas para 
ser encontrado. Com mais de 1.000 car-
ros produzidos em um dia, é bem rápido 
perder a visão geral. Cada carro foi en-
comendado individualmente. Nenhum 
é igual ao outro. Graças às informações 
salvas no transponder RFID, o carro de-
sejado é localizado rapidamente e pode 
ser carregado imediatamente.

Minimizar ações de recall: Quando foi 
instalado o quê? 
Com a rastreabilidade (Treaceability), 
podem ser evitadas muitas ações de 
recall caras e os danos, restringidos. Se 
for descoberta uma peça com defeito no 
carro, deve ser determinado com quais 
peças individuais o produto final foi pro-
duzido. Mas em quais e, principalmente, 
em quantos carros as peças defeituosas 
foram instaladas? 
Para permitir uma transparência com-
pleta das peças montadas, está sendo 

visada para o futuro uma documentação 
completa dos componentes vinculados 
ao veículo. 
Os componentes importantes até a 
peça individual serão identificados com 
transponders que são lidos no estado 
montado na produção. A SICK oferece 
portas de entrada correspondentes para 
RFID e está à disposição com suas expe-
riências na colocação em operação e na 
otimização do local de leitura. De modo 
inverso, a tecnologia RFID, no nível de 
componente, também está à disposição 
do subfornecedor. 

Rastrear passo a passo
Com as soluções de identificação de 
alta resolução, é possível rastrear cada 
etapa isolada, de modo que a qualquer 
momento está claro quais modelos e 
em qual quantidade foram atingidos por 
um problema. Desse modo, no caso de 
ações de recall, podem ser determina-
dos todos os carros em que devem ser 
executados reparos ou substituições de 
componentes com defeito. (kl)
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RFID é uma tecnologia para identificação automática e está à frente em toda parte, onde a segurança do processo tem 
prioridade máxima. Quanto mais complexos os fluxos de materiais, tanto mais requerida é a alta transparência das infor-
mações. O uso da tecnologia RFID oferece grandes possibilidades para otimização e controle das capacidades emprega-
das. Nisso, a rastreabilidade e a segurança do processo são temas centrais. A identificação via rádio permite uma nova 
dimensão no registro de dados automatizado. Confiabilidade máxima, alta velocidade e aptidão para uso industrial acima 
da média são algumas das vantagens que tornam essa tecnologia interessante para novas aplicações. 

Otimização de processo com RFID:

 • Informações atuais e confiáveis 
Pela junção do fluxo de material com o fluxo de informações, os sistemas de informação retratam continuamente os atuais 
fluxos de mercadoria. Assim, as informações no sistema são não somente mais precisas, mas também mais atuais. 

 • Evitar lançamentos errados 
Erros típicos no recebimento ou na expedição de mercadorias, como, por exemplo, quantidades registradas incorretamen-
te, produtos com lançamento incorreto ou esquecidos são evitados.

 • Redução de tempos de busca 
Com RFID, os lançamentos, por exemplo, de transferências, são automatizados. Pela exclusão desse processo que ocupa 
muito pessoal, os erros manuais podem ser evitados e os custos, reduzidos.

 • Evitar falhas de produção 
A representação precisa dos movimentos dos materiais no sistema de informação aumenta a precisão dos dados de 
estoque e a fidelidade de fornecimento.

 • Otimização do planejamento da produção 
Visto que cada fluxo de material é representado imediatamente no sistema de informação, o planejamento de produção 
pode dispor dos materiais de modo mais preciso.

 
 • Baixo vínculo de capital 
A transparência aumentada e o planejamento melhorado permite a desoneração de capacidades desnecessárias, por 
exemplo, de caixas, bem como a liberação de capital vinculado.

 • Controle de processo descentralizado 
Pela manutenção dos dados diretamente no objeto, os processos podem ser controlados sem acesso direto a bancos de 
dados (por exemplo, sistemas ERP). Isso propicia a disponibilidade da instalação e a redução dos custos para ampliações 
das instalações. 

Radio Frequency Identification (RFID)

Produção flexível : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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ROBÓTICA NA INDÚSTRIA ELETRÔNICA

SEGURAMENTE FLEXÍVEL
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>> O HAP-HERO® HelpRobot tem a tarefa 
do carregamento e descarregamento to-
talmente automatizado das ferramentas 
do processo, bem como o rápido trans-
porte entre as ferramentas de processo 
e os sistemas de transporte na sala 
limpa. 
A atenção especial e também os de-
safios estão na cooperação interativa 
entre homem e robô. Scanners de segu-
rança laser
S300 e S3000 da SICK avisam quando 
uma pessoa entra na área. Dependendo 
da distância entre a pessoa e o robô, 
este se move em marcha lenta ou para.

É a velocidade segura que conta
O Speed Monitor MOC3SA da SICK moni-
tora permanentemente a velocidade. Se 
o robô ultrapassar a velocidade máxima, 
o Speed Monitor desligará o aciona-
mento com segurança.
Desenvolvido para o monitoramento de 
rotações na técnica de segurança de 
acionamentos, o Speed Monitor moni-
tora os níveis de segurança PL e con-
forme EN ISO 13849, SIL3 conforme IEC 
61508 e SIL3CL conforme EN 62061. 
O módulo Motion Control permite con-

O HAP-HERO® HelpRobot da HAP GmbH de Dresden é uma solução 
robótica flexível para tarefas de manuseio na indústria de semicon-
dutores. Em altíssima velocidade, ele atinge até 400 mm/s. O sis-
tema de sensores da SICK monitora tanto as áreas adjacentes, em 
que pessoas se movimentam, como também a velocidade do robô 
que é utilizado na Infineon Technologies Dresden GmbH.

verter monitoramentos 
seguros de parada e de 
rotações de modo sim-
ples, flexível e a baixos 
custos. No HelpRobot, o 
MOC3SA registra a veloci-
dade do robô por meio de 
sinais de dois sensores tipo 
garfo, que apalpam um disco 
perfurado instalado diretamente 
no eixo do veículo. Pela técnica de se-
gurança, o Speed Monitor se comunica 
com o controlador de segurança do Hel-
pRobot e – através deste – também com 
o próprio acionamento.

Seguramente econômico
Além das razões técnicas, na HAP tam-
bém são considerados os aspectos eco-
nômicos do Speed Monitor. O módulo 
convence principalmente pelas suas 
opções de configuração. 
Com o software gratuito Software Flexi 
Soft Designer, a aplicação de segurança 
pode ser configurada e testada, econo-
mizando tempo. 
Para regular o MOC3SA, é suficiente 
uma chave de fenda. E, graças ao Speed 
Monitor, a HAP pode abrir mão de um 

acionamento “seguro”. Isto economiza 
várias centenas de euros por HelpRo-
bot. O monitoramento da velocidade e 
das áreas adjacentes permite tanto um 
trabalho flexível das pessoas como tam-
bém do próprio robô. (ir)

Monitoramento da velocidade e das áreas adjacentes : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS

Monitoramento da velocidade 
seguro de robôs de manuseio: o 
relatório completo pode ser consul-
tado em  
www.sickinsight.com
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>> Com ajuda da tecnologia RFID, os 
dados do estado dos produtos ou reci-
pientes de transporte são registrados 
automaticamente na Bosch. O intercâm-
bio de dados se realizada em tempo real, 
ultrapassando as fronteiras da empresa. 
Assim é possível uma otimização global 
de redes de produção e fornecimento. 

Imagem virtual do sistema Kanban
A produção, na última etapa de fabri-
cação, geralmente é controlada por um 
sistema Kanban: se, na última etapa de 
fabricação, o nível de estoque for inferior 
a um valor mínimo definido, será dado 
um aviso correspondente à unidade de 
produção precedente ou ao depósito. 
Dali é disponibilizado material novo. Os 
cartões Kanban providenciam a trans-
missão das informações de consumo. 
Quando o material tiver sido consumido, 
o cartão é colocado numa caixa coletora. 
Os cartões são coletados e distribuí-

dos periodicamente ao posto que deve 
disponibilizar o material necessário. 
Antigamente, a transmissão do fluxo 
de material físico era realizada manu-
almente em um sistema de TI e estava 
ligada a muito trabalho. A incidência de 
erros era alta e os dados nunca estavam 
atualizados. O fluxo de informações não 
se processava de modo sincronizado 
com o fluxo de material. Atualmente, 
graças à tecnologia RFID e a transmis-
são de dados baseada em software, isso 
é diferente. Cada cartão Kanban está 
provido de um chip com transponder.

Tecnologia RFID para coleta de dados 
sem erros
Primeiramente, a Bosch iniciou em vá-
rias fábricas no mundo inteiro com eti-
quetas de altas frequências (tecnologia 
HF). Entre outros, foi usado o RFH620 da 
SICK. O aumento das exigências, como 
longos alcances e uso mais flexível, bem 

PRODUÇÃO LIGADA EM REDE NA BOSCH

VIRTUALIZAR FLUXOS DE MATE-
RIAIS FÍSICOS COM RFID
No caminho da produção ligada em rede, o foco está na otimização de processos físi-
cos de produção e logística. Graças a novas tecnologias de TI, hoje estes processos e 
os fluxos de mercadorias podem ser representados virtualmente.

Exemplo de aplicação com RFH620
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como a padronização no contexto do pro-
jeto “RFID-based Automotive Network” 
(RAN) promovido publicamente, foram o 
motivo para passar a utilizar frequências 
ultra altas (UHF). Esta tecnologia consti-
tui hoje o padrão para todas as aplica-
ções a serem instaladas como novas no 
Grupo Bosch. Já no âmbito do projeto 
RAN, a Bosch empregou a tecnologia 
RFID RFU630 da SICK, obtendo êxito em 
várias aplicações de logística, por exem-
plo, na tecnologia de transporte.

Transmissão de dados direta no SAP
Mais tarde, a Bosch implementou o 
aparelho de escrita/leitura UHF-RFID 
RFU620 na logística de produção. O lei-
tor é instalado em prateleiras, detecta 
cartões Kanban na retirada e transmite 
os dados dos cartões por meio de um 
protocolo temporário diretamente ao 
sistema SAP. Assim, o sinal para supri-

Aparelho de escrita/leitura UHF-RFID 
RFU620

mento é gerado em tempo real assim 
que a mercadoria é retirada. Simultane-
amente se processa a verificação dos 
dados. A deflagração de todas as ações 
necessárias no SAP, como alterações 
de status, criação de um elemento para 
reposição, comprovante do material e 
ficha de recebimento se realiza automa-
ticamente.
As exigências ao RFU620 são muito ri-
gorosas. O registro dos dados deve ser 
simples e confiável a fim de obter uma 
boa base de dados. O sensor RFID dá ao 
usuário um retorno claro em LEDs bem 
legíveis, assim que a etapa do processo 
estiver testada em sua plausibilidade 
no SAP. O sistema não substitui os car-
tões Kanban, mas os representa no SAP 
numa relação 1:1 e permite a represen-
tação virtual do processo completo em 
tempo real. Isso cria não somente pro-
cessos mais eficientes, mas também 
reduz a quantidade no estoque e au-
menta a disponibilidade do espaço nas 
prateleiras na produção. (ae) 

Produção ligada em rede : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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“SMART SENSORS” PARA MAIS FLEXIBILIDADE 

CURTOS TEMPOS DE CONVERSÃO E RÁPIDA 
TROCA DE PRODUTO

Atualmente, o consumidor valoriza a composição personalizada de sua mercadoria. Ele compõe a mistura de cereais de acordo 
com seus desejos. Ele escolhe os bombons que mais lhe apetecem. Ele compra champanhe que tenha as etiquetas próprias para 
a ocasião. Ele deseja calçados sob medida para os seus pés. Além disso, o material e a cor devem ser como desejado. Tudo isso 
se reflete nas embalagens.

>> Também a necessidade de informa-
ções do consumidor aumenta constan-
temente. Ele deseja saber mais sobre a 
fabricação dos produtos e as substân-
cias que os compõem. Ele quer desco-
brir do que a embalagem é composta e 
como deve ser descartada.

Produtos planejados individualmente às 
exigências de clientes requerem emba-
lagens flexíveis. O papel que os sensores 
ocupam em tudo isso é considerável. 
Pois os sensores estão sendo cada vez 
mais inteligentes, tornando-se cada vez 
mais os órgãos dos sentidos de uma 
instalação. 

Principalmente no conceito da Industrie 
4.0, eles assumem uma função-chave 
significativa.

Isso traz mudanças para a indústria de 
embalagens
Mudanças de paradigmas centrais na 
indústria alteram as bases da produ-
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ção: são requeridos curtos tempos de 
conversão, sistemas de embalagens 
adaptativas no que se refere ao fluxo de 
produtos, formatos, materiais e influên-
cias ambientais, bem como controles 
de fabricação descentralizada. Isso 
permite uma produção individualizada 
para clientes e embalagem a preços da 
produção em massa. A palavra-chave é 
tamanho de lote 1. A indústria de em-
balagens está predestinada ao conceito 
da Industrie 4.0. Os tempos reduzidos 
para realizar conversões e a imediata 
continuidade da produção falam por si 
mesmos: eles aumentam a flexibilidade 
da instalação no que diz respeito à mul-
tiplicidade das embalagens e faixas de 
formato. 

Inteligência de sensores é solicitada: 
Smart Sensor Solutions para configura-
ções sensíveis do sensor
Nos próximos anos, os sensores ocupa-
rão um papel bem decisivo na automa-
ção de máquinas e sua flexibilidade. Eles 
convencem o fabricante de máquinas de 
embalagem devido às suas configura-

ções adaptáveis. Atualmente, é possí-
vel salvar formatos, cores e contrastes, 
bem como superfícies sem intervenções 
manuais no sensor.  Em uma troca de 
produto, eles estão ativados automati-
camente de modo reprodutível, rápido 
e absoluto. Dependendo do processo 
de fabricação ou do produto, o sensor 
obterá do sistema de automação parâ-
metros ótimos específicos da aplicação, 
como o alcance de detecção, a histerese 
ou o valor limiar. 

O que os sensores conseguem fazer
Os sensores proporcionam transparên-
cia no processo de embalagem. Eles 
detectam e processam valores e sta-
tus e os colocam à disposição do nível 
de controle.  Os sensores classificam, 
detectam, posicionam, identificam e 
protegem. Os sensores dispõem de ca-
pacidade de monitoramento. Eles tor-
nam possível a manutenção preventiva 
com um plano de manutenção preciso. 
E – os sensores dispõem de autodiag-
nóstico confiável. No caso de falhas, 

Os “sensores inteligentes” recebem as configurações dos parâmetros dependentes do produto diretamente do sistema 
de automação, por exemplo, na troca de:

Reagir de modo flexível: exemplos para troca de produto

podem ser substituídos de modo rápido 
e simples. 

Sensores comunicativos 
Com o Smart Sensor Solutions powered 
by IO-Link, a SICK oferece todas as van-
tagens de um sistema de sensores inteli-
gentes. Os produtos e sistemas dispõem 
de capacidades de comunicação abran-
gentes e estão em condições de assumir 
determinadas funções de automação. 
Os “smart sensors” podem quantificar 
as ocorrências de modo autônomo. 
Eles podem medir objetos que estão 
passando ao lado deles em função do 
tempo, bem como a sua velocidade ou 
monitorar as frequências de giro. Os 
sensores transmitem os valores medi-
dos como valores absolutos ao controle 
ou eles mesmos executam a avaliação 
e emitem as respectivas informações 
binárias. 
Por isso, os sensores da SICK são a so-
lução para otimização e flexibilização da 
tecnologia de automação na indústria de 
embalagens. (ir)

Máquinas embaladoras : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS

Formato e tamanho Cor e contraste Superfície
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VERIFICAÇÃO DE CONTEÚDO 3D DE EMBALAGENS

ConVer: COM ELE, TUDO ESTÁ 
ONDE DEVE ESTAR

Quem já passou por isso sabe como é grande o incômodo quando se comprou um móvel e, ao montá-lo, percebe que estão 
faltando peças ou que vieram as peças erradas. A fim de assegurar a qualidade do produto e a satisfação do cliente, são 
imprescindíveis controles finais, tais como a verificação da integralidade no processo de embalagem. Com o sistema de controle 
de qualidade ConVer da SICK, esses controles podem ser otimizados de modo controlado e reclamações caras provocadas por 
produtos incompletos fazem parte do passado. 

>> Quando os produtos são embalados 
manualmente, as falhas não podem ser 
descartadas. Por isso, são necessários 
controles posteriores da integridade. 
Esses controles da qualidade realiza-
dos pelo pessoal de operação são não 
somente muito dispendiosos e demora-
dos, mas também ocasionam resultados 
mais ou menos variáveis. O recurso é o 
sistema de controle de qualidade Con-
Ver pronto para operação. Ele examina 
de modo totalmente automático se as 
caixas ou os recipientes estão sendo en-
chidos de modo correto e completo.

Verificação do conteúdo pelo processa-
mento de imagens 3D
O sistema ConVer consiste em um nú-
mero escalonável de estações de teste, 
que podem ser posicionadas de modo 
flexível ao longo da esteira transporta-
dora. Cada estação está equipada com 
um sensor Vision 3D Ranger E, bem 
como uma rampa a laser com seis lasers 
Class 2M. Os lasers geram uma linha 
laser de largura superior a 1 m, muito 
potente e que ainda assim resguarda os 
olhos; através desta linha laser, o Ranger 
E coleta as informações 3D dos objetos 
que vão passando ao lado. Essas infor-
mações são comparadas em tempo real 
com imagens de referência previamente 
treinadas. Se houver desvios, a esteira 
transportadora será parada imediata-

mente pelo sistema. Luzes sinalizadoras 
e os resultados nos monitores apoiam 
e instruem o operador para que a falha 
de embalagem possa ser corrigida ime-
diatamente. O ConVer é adequado prin-
cipalmente para empresas que dispõem 
de um grande número de variantes de 
produtos com lotes pequenos e gran-
des, pois a troca de produto se realiza 
em questão se segundos. Por isso, por 
exemplo, um dos maiores fabricantes de 
móveis se decidiu pela solução completa 
da SICK.

Muitas vezes são os detalhes que fazem 
a diferença
A embalagem de peças de móveis é 
um processo complexo, sujeito a erros. 

As caixas de papelão são enchidas de 
modo manual ou semiautomático com o 
uso de robôs. Além disso, é necessário 
manusear um grande pallet de produ-
tos. Um produto pode conter elementos 
bem diferentes, tais como painéis, pla-

cas, parafusos e dobradiças. Mas, com 
frequência, os produtos se compõem de 
peças relativamente semelhantes, que 
se diferenciam apenas por detalhes, por 
exemplo, um furo. Por isso, ao embalar, é 
facilmente possível esquecer ou confun-
dir peças. De modo semelhante ocorre 
em muitas aplicações na indústria de 
bens de consumo. Nesse caso, as peças 
devem ser colocadas em camadas e 
sobrepostas exatamente umas sobre as 

Controle de posição de peças com posição 
previamente definida

Controle de integridade na embalagem de 
peças de móveis
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outras (por exemplo, ferramentas, peças 
de autorama Carrera ou bolachas). Deve 
ser assegurado não somente que as 
peças todas realmente estão presen-
tes, mas também que estão na posição 
correta na embalagem. Se este não for 
o caso, podem ocorrer gargalos na pro-
dução e atrasos nas etapas de processo 
posteriores. 

Controle de qualidade com processo oti-
mizado 
Para treinar imagens de referência para 
a verificação, o objeto é transportado 
uma vez no modo teach através de 
todas as estações durante o processo 
de embalagem. No monitor da respec-
tiva estação de controle, o operador 
define parâmetros (propriedades ca-
racterísticas como cantos, estrias ou 

furos) que ele coloca sobre as imagens 
treinadas por meio de arrastar e soltar. 
O ConVer verifica não a cópia exata, mas 
realiza a busca por essas propriedades 
características em uma área específica, 
independentemente da cor e do padrão. 
As configurações das ferramentas de 
verificação podem ser salvas pelo ope-
rador como modelo e serem buscadas 
quando necessário. Desse modo, novos 
produtos são selecionados em poucos 
segundos, acelerando muito a troca de 
produto e de lote. Graças à configuração 
intuitiva, não é necessário nem mesmo 
um conhecimento sobre sensores. 
O ConVer atende todas as expectativas 
esperadas de um sistema de processa-

mento de imagens industrial moderno. Graças a sua 
forma construtiva robusta, o sistema também funciona 
de modo confiável nas condições ambientais adversas 
na indústria. Os componentes do sistema estão har-
monizados cuidadosamente entre si e são fornecidos 
pela SICK como um conjunto completo pré-calibrado, 
pronto para uso. Outra vantagem: os dados de medi-
ção registrados pelo sistema e as imagens não servem 
apenas para correção de erros de embalagem. Os re-
sultados também podem ser utilizados para avaliação 
sistemática futura, a fim de localizar eventuais erros no 
processo de produção precedente que, de outro modo, 
ficariam ocultos. Sendo assim, o ConVer contribui ativa-
mente para a otimização de processos. (ms)

Produção flexível : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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S3000 ANTI COLLISION COM ALCANCE DE ATÉ 15 METROS NA JUNGHEINRICH

AGORA É POSSÍVEL: MAIS VEÍCULOS EM CORRE-
DOR ESTREITO  
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>> Como corredor estreito é denomi-
nado um depósito de prateleiras verti-
cais altas, em que os corredores são tão 
estreitos que fica difícil uma pessoa se 
desviar. Em tais sistemas de prateleiras 
operadas com veículos de corredor es-
treito, a distância exigida de, no mínimo, 
0,5 m entre o veículo e a prateleira, não 
existe. Nestes depósitos de prateleiras 
verticais não é permitida uma operação 
mista – veículo e pessoas não devem 
permanecer em um corredor ao mesmo 
tempo. Além disso, conforme a DIN 
15185-2, são necessárias medidas téc-
nicas para proteger as pessoas no caso 
de uma queda. 

Mais segurança ou maior taxa de pro-
cessamento/transferência? 
A exigência por uma maior taxa de 
processamento/transferência e flexibi-

lidade mais elevada, utilizando vários ve-
ículos em um corredor, não era possível 
de ser atendida até agora – dois ou mais 
veículos num mesmo corredor não eram 
permitidos.  Motivo: pela velocidade rela-
tiva de dois veículos se movendo um em 
frente ao outro, é necessário um grande 
alcance do campo de proteção, a fim de 
poder parar os veículos de modo seguro, 
mesmo em alta velocidade. Para uma 
proteção confiável contra colisão, deve 
ser considerado um trajeto de parada 
suficientemente longo. Solução: S3000 
Anti Collision da SICK.

S3000 Anti Collision: segurança E maior 
taxa de processamento/transferência
A “proteção contra colisão” é conhecida 
na SICK. Na área externa – por exemplo, 
em portos de contêineres – são utili-
zados scanners a laser 2D no mundo 
inteiro para operação de gruas sem co-
lisões na transferência de contêineres. 
Em comum acordo com a Jungheinrich, 
é utilizado pela primeira vez um sistema 
de proteção móvel de pessoas (PSA) 
com o S3000 Anti Collision, combinando 
a detecção segura de veículos com a de-
tecção segura de pessoas. O S3000 Anti 

Collision detecta seguramente uma meta de referên-
cia no veículo vindo na direção oposta até a distância 
de 15 m – isso é possível por um campo separado 
(”campo de proteção contra colisão” KSF). Simulta-
neamente, o S3000 Anti Collision monitora a todo 
instante um campo de proteção com um alcance de 
até 7 m para a detecção segura de pessoas. 

Motion Control: somente o alcance necessário
Em combinação com o controlador de segurança mo-
dular Flexi Soft e o Flexi Soft Drive Monitor, o S3000 
Anti Collision oferece a possibilidade de comutação 
de campo em dependência da velocidade: se um 
campo de segurança for violado, o scanner envia 
um sinal para redução da velocidade ao controle do 
veículo. O Drive Monitor registra a redução da veloci-
dade e transmite a informação ao scanner que, em 
resposta, reduz o comprimento do campo para um 
valor ajustado para esta velocidade. Se houver nova 
violação, a velocidade será novamente reduzida ou o 
veículo parado imediatamente. A “parada” só ocorre 
quando realmente for necessário: isso reduz a carga 
sobre o sistema e aumenta a eficiência. (tm)

Com um alcance de 15 m, o scanner a laser de segurança S3000 Anti Collision em 
aplicações móveis oferece agora, com certeza, o maior alcance para um campo de 
utilização orientado à segurança. Em estreito trabalho conjunto com Jungheinrich, a 
SICK desenvolveu uma solução para proteção eficiente de empilhadeiras para corre-
dores estreitos. Pela primeira vez é possível operar dois ou mais veículos de corredor 
estreito em um corredor estreito – o requisito para uma taxa de transferência mais 
elevada e mais flexibilidade com total segurança. 

Campo de proteção Campo de proteção
contra colisão

Mais vazão e flexibilidade com segurança total: Pelo campo de proteção 
contra colisão [KSF] adicional, os veículos são detectados com segurança 
até 15 m.

max. 15 m

Proteção contra colisão : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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cubeXX TORNA-SE UM ROBÔ INTERATIVO

INTELIGÊNCIA DE SISTEMAS DE 
SENSORES PARA O HUB DO FU-
TURO
O depósito de distribuição do futuro é um exemplo de amostra de flexibilidade e capacidade de transformação. Para isso, também 
o equipamento técnico deve ser tão transformável que possa assumir novas tarefas em pouco tempo ou até mesmo mudar de 
lugar. Soluções flexíveis e inteligentes como o cubeXX dão a sua contribuição – e isso também graças a sensores inteligentes para 
detecção dinâmica e espacial. 

>> Atualmente, os depósitos totalmente 
automatizados são relativamente infle-
xíveis e pouco aptos à transformação. 
Quando os processos ou as mercadorias 
mudam, devem ser encontradas novas 
soluções por meio de planejamentos 
dispendiosos e, em certas circuns-
tâncias, instalações antigas ou parte 
delas devem ser desmontadas e novos 
sistemas instalados e colocados em 
operação. O veículo do conceito cubeXX 

da STILL representa a próxima etapa na 
direção de uma automação flexível em 
processos de logística.  

Seis veículos em um
O cubeXX, apresentado pela primeira vez 
na CEMAT 2014 como um protótipo bem 
funcional, reúne os perfis de exigências 
de um sistema Tugger train, carro trans-
portador de perfil baixo, carro transpor-

tador de perfil alto, carro comissionador, 
veículo de dois andares e empilhadeira 
de garfo em um mesmo equipamento. 
Graças ao sistema de robótica aberto, 
RACK (Robotic Application Construction 
Kit), aperfeiçoado pela STILL, e a uma 
tecnologia de sensores e scanners apri-
morados, o cubeXX torna-se um robô in-
terativo. O veículo recebe os pedidos de 
transporte de várias maneiras: pelo apli-
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O próprio cubeXX determina a sua posição 
com base em pontos de orientação previa-
mente determinados e analisa o seu ambien-
te direto em 3D

Hub2Move é um projeto combinado 
sob a direção do EffizienzClusters 
LogistikRuhr. Um dos parceiros do 
projeto é a Fraunhofer IML. 
www.hub2move.com

Veículos guiados automaticamente : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS

cativo cubeXX iPad, ou diretamente pelo 
Coaster desenvolvido pela Fraunhofer 
IML, a primeira interface móvel homem-
máquina apta para a indústria, desti-
nada à Industrie 4.0. Por meio de uma 
interface especialmente desenvolvida 
para isso, o veículo pode se comunicar 
com a plataforma SAP HANA – no futuro, 
frotas inteiras poderão ser controladas 
desse modo. “Pelas inovações, o cubeXX 
estará em condições, tanto do ponto de 
vista de hardware como de software, de 
reagir de modo flexível a situações e ade-
quar-se para poder, por exemplo, pegar 
pallets onde realmente se encontram, 
não onde deveriam estar”, esclarece 
Mathias Klug, diretor da comunicação 
empresarial, da STILL.

Inteligência de sensores como premissa
Detectar o ambiente direto em tempo 
real e reagir corretamente a obstáculos 
e ocorrências: no cubeXX, a STILL aposta 
na inteligência dos sensores da SICK – 
e, com isso, em décadas de experiência 
e especialização na área de veículos 
guiados automaticamente (AGV). Tam-

bém para uso em áreas com trânsito de 
pessoas o cubeXX está bem equipado: 
  
Determinação da posição e navegação: 
um scanner a laser rotativo LMS5xx está 
instalado na parte superior do robô. Ele 
gera uma nuvem de pontos 3D. Assim, o 
cubeXX está em condições de determi-
nar a sua posição com base em pontos 
de orientação. Além disso, é analisado o 
ambiente direto em 3D: prateleiras, pal-
lets ou outros obstáculos também são 
detectados seguramente durante a con-
dução. Entre os garfos de carga, a STILL 
instalou o scanner a laser TiM5xx muito 
compacto. Com ele, o cubeXX também 
detecta obstáculos dinâmicos de modo 
preciso e pode navegar de acordo, por 
exemplo, alterando a direção de condu-
ção ou reduzindo a velocidade. 

  
Proteção de pessoas: com o cubeXX, 
abrem-se novas aplicações automati-
zadas de modo flexível – também em 
áreas com trânsito de pessoas. O scan-
ner a laser de segurança S300 Expert, 
o controlador de segurança Flexi Soft e 
chaves de segurança da SICK proporcio-
nam uma proteção eficiente de pessoas.  

Sistemas de transporte de materiais 
móveis são utilizados em praticamente 
todo o ambiente de produção industrial. 
Não importa se se trata de sistemas de 
transporte guiados parcial ou totalmente 
automatizados, carros de deslocamento, 
empilhadeiras de garfo ou veículos de 
corredor estreito: a SICK oferece solu-
ções abrangentes – principalmente para 
os veículos guiados automaticamente do 
futuro. (tm)
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NA ADLER, O FLUXO DE MATERIAL É IDENTIFICADO DE MODO INTELIGENTE

DETECTAR MERCADORIAS SOMENTE QUANDO DE-
VEM SER DETECTADAS
Assim a prestação de contas estará correta: com uma transparência global no depó-
sito e na loja. As marcas da moda Adler estão utilizando a tecnologia RFID em cada 
vez mais filiais desde o verão de 2013. São ao todo 170 mercados que estão sendo 
convertidos para essa nova tecnologia. Também o depósito central está equipado 
com a tecnologia RFID. Todos os processos nas filiais e no controle de reposição do 
centro de distribuição foram integrados.

>> Atualmente, até 90 por cento do 
sortimento da Adler estão equipados 
com transponders RFID. Uma parte da 
mercadoria já está sendo fornecida ao 
centro de distribuição com transpon-
ders RFID. O restante da mercadoria é 
classificado no centro de distribuição. 
Isto fornece a base para que também o 
controle do suprimento do depósito cen-
tral às filiais ocorra de modo totalmente 
automático com RFID. 
Foi a empresa Syspro, o integrador de 
sistema e fornecedor de sistemas para 

software, que realizou a integração com-
pleta da tecnologia RFID nas filiais e no 
centro de distribuição dos mercados de 
moda Adler. Os sensores e os sistemas 
de sensores vieram da SICK.

Radio Frequency Modular System: o 
túnel para objetos menores na esteira 
transportadora
O sistema de rastreamento RFMS Pro 
promete altas taxas de processamento 
e grande flexibilidade no dimensiona-
mento do sistema. A identificação de 
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objetos é realizada em um túnel RFID 
autoportante e de configuração mo-
dular. O seu conceito de estruturação 
composto de módulos em duas larguras, 
com e sem antena, abre inúmeras pos-
sibilidades de variação. Estas permitem 
adequar o sistema a condições básicas 
de espaço e de técnica de fluxo de ma-
teriais, com pouco trabalho de planeja-
mento e de construção. 
No recebimento de materiais, a merca-
doria não precisa mais ser escaneada 
manualmente, sendo simplesmente co-
locada sobre o trajeto de transporte, de 
onde ela é transportada pelo túnel e dali 
ao local de destino no depósito ou na 
produção. Os transponders identificados 
também podem ser atribuídos aos ob-
jetos corretos em pequenas distâncias, 
altas velocidades e altas taxas de pro-
cessamento – mesmo quando o trajeto 
de transporte começa a se mover nova-
mente depois de uma parada. Quando, 
ao mesmo tempo, nas proximidades do 
depósito de mercadorias ou em esta-
ções de empacotamento, também está 
sendo embalada mercadoria com trans-
ponders RFID, estes não devem ser de-
tectados. Nenhum problema. Por meio 
de filtros correspondentes no software, 
os erros de leitura são evitados.

Na saída de mercadoria, os fornecimen-
tos errados igualmente são evitados. 
O RFMS Pro assegura que seja emba-
lado e fornecido exatamente o produto 
encomendado. O fluxo de material da 
mercadoria a ser distribuída para a filial 
é melhorado e a tolerância de erros de 
quantidade é reduzida.
Opcionalmente, um RFMS Pro pode ser 
ampliado pela integração de leitores de 
código de barras, leitores de códigos 2D 
e um sistema de medição de volume 
para registrar as dimensões dos objetos, 
formando uma solução de identificação 
de ponta sob medida.

Radio Frequency Gate System: a porta 
para objetos grandes e para grandes ve-
ículos de depósito
Para objetos maiores e objetos trans-
portados com uma empilhadeira de 
garfo ou semelhante e que devem ser 
detectados, existe o sistema de rastrea-
mento RFGS Pro. Uma solução flexível e 
inteligente para entrada e saída de mer-
cadorias de tamanhos grandes. O sis-
tema se parece com um grande portão e 
consiste em aparelhos de escrita/leitura 
RFID para identificação de objetos, um 
controlador central com algoritmo de 
atribuição integrado e scanner a laser 
2D para a detecção de objetos, veloci-

O sistema RFID é uma tecnologia baseada em rádio para a identificação auto-
mática na indústria. Ler e escrever sem contato visual, dispositivos de arma-
zenamento de dados de uso reutilizáveis, leitura de multi-tag de objetos e 
isenção de manutenção – tudo isso são os argumentos decisivos frequentes 
a favor do RFID e contra a identificação óptica com código de barras. Adicio-
nalmente, os sistemas oferecem funcionalidades inteligentes que simplificam 
enormemente a integração, a operação e o diagnóstico. Para o mercado inter-
nacional da tecnologia de fluxo de materiais e logística, também é um fator 
decisivo o fato de que as frequências de rádio estão padronizadas mundial-
mente pelas normas ISO/IEC. Por isso, os sensores e os sistemas de sensores 
na faixa de alta frequência (HF) e frequência ultra alta (UHF) são as soluções 
certas no fluxo de materiais.

Com RFID, otimizar procedimentos logísticos por meio de altas taxas de pro-
cessamento/transferência e processos transparentes

dade e direção. O RFGS Pro possibilita 
uma atribuição clara e descentralizada 
do transponder RFID. As informações do 
aparelho de escrita/leitura RFID podem 
ser avaliadas e as informações de leitura 
de transponders estáticos irrelevantes 
para o processo podem ser removidas 
por filtragem. Na operação, as ferra-
mentas integradas de serviço, monitora-
mento e diagnóstico proporcionam alta 
disponibilidade do RFGS Pro. (kl)

Rastreamento com RFID : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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Para aumentar a eficiência, o mercado de varejo requer cada vez mais uma paletização mista. A logística reage a essa exigência 
com soluções de automação adequadas. Porém, visto que desafios ópticos, tais como embalagens escuras ou filmes transparen-
tes, são muito grandes em todo o processo de logística, são necessários os sensores corretos. Num trabalho de cooperação entre 
a Dematic e a SICK, surgiu uma solução específica para medição de volumes confiável.

>> Atualmente, os pallets, nos quais 
são fornecidas mercadorias para o va-
rejo, estão carregados com mercadorias 
muito variadas. No depósito, os pallets 
são carregados exatamente na mesma 
sequência como serão descarregados 
mais tarde no supermercado, camada 
por camada, e no modo como serão co-
locados nas prateleiras. Isso acelera os 
processos ou economiza espaço no de-
pósito do varejo. Pequenos comércios ou 
quiosques nem podem ser abastecidos 
de outro modo. Para que isto funcione, 
o processo de logística completo, desde 
a armazenagem até o carregamento e 
a remessa dos pallets também precisa 
funcionar – apesar dos grandes desafios 
na detecção de mercadorias “de mistu-
ras variadas”.
Os especialistas em logística da Dematic 
estão desenvolvendo sistemas de alta 
performance para automatizar o quanto 
possível este processo envolvendo pal-
lets, para poder atender as necessida-

des dos clientes: desde a determinação 
do local de armazenagem ideal, o cál-
culo baseado no software para a sequ-
ência de carregamento dos pallets com 
base no fornecimento sequencial correto 
dos artigos necessitados, a distribuição 
do pallet, até o envolvimento do pallet 
com filmes para permitir uma boa esta-
bilidade de transporte. O software que 
calcula a sequência de carregamento 
otimiza simultaneamente a densidade 
da carga do pallet e torna possível a 
construção de pallets mais altos para 
reduzir custos de transporte. 

Grandes desafios a sensores
Para determinar o local de armazena-
mento ideal e também para compor 
pallets mistos, são necessários dados 
básicos sobre os artigos, como dimen-
sões, volume, peso ou propriedades da 
embalagem. Registrar estes dados de 
modo confiável, este foi um grande desa-
fio para a Dematic. Tão “mistas” quanto 

são as diferentes mercadorias sobre o 
pallet, tão variáveis também são os de-
safios dados pelos objetos que devem 
ser detectados pelos sensores. Produtos 
com embalagem preta ou azul escuro, 
filmes brilhantes ou embalagens de fil-
mes transparentes – tudo isso precisa 
ser detectado e mensurado de modo 
confiável e sem problemas.

Medição de volume baseada em grades 
de luz
Para dar conta desse desafio, os enge-
nheiros da Dematic e da SICK trabalham 
estreitamente em conjunto no desenvol-
vimento. O volume de diferentes mer-
cadorias transportadas numa esteira 
transportadora e que se encontram em 
movimento, devia ser detectado e de-
terminado. Os primeiros testes foram 
realizados com o sistema de medição de 
volume VML Pro, que utiliza as grades de 
luz MLG-2. A medição precisa, a detec-
ção confiável de objetos transparentes, 

MEDIÇÃO DE VOLUME NA LOGÍSTICA

MEDIR DE MODO CONFIÁVEL MESMO EM MERCA-
DORIAS DE CORES MISTAS
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bem como o curto tempo de resposta 
serviram exatamente para as exigências 
da Dematic. A tecnologia de emissor-
-receptor de LED da grade de luz não 
depende da constituição dos objetos a 
serem detectados. Garrafas transparen-
tes, embalagens pretas ou azul-escuro 
ou também mercadoria embalada com 
filmes são detectados de modo confiável 
pelo MLG-2. Por isso, esta foi a primeira 
escolha para o projeto na Dematic. 
Numa volta circular especialmente cons-
truída para esse fim, foram dispostas 
duas unidades emissoras e duas uni-
dades receptoras da grade de luz, ver-
ticalmente e horizontalmente à esteira 
transportadora. As mercadorias são 
transportadas através dessa “cortina 
de feixes de luz” e enquanto isso é de-
terminado o volume. Assim foi possível 
resolver a aplicação. No entanto, justa-
mente para produtos não alinhados ou 
de formato especialmente irregular, a 
adequação da avaliação dos feixes de 

luz permitiu uma solução ainda mais es-
tável da aplicação, que foi comprovada 
com confiabilidade em testes posterio-
res. 
Os dados determinados são proces-
sados por um PC industrial conectado 
e transmitidos ao sistema de controle 
através do MSC800 Controller, cujo pro-
tocolo de interface foi adequado espe-
cialmente para as estruturas existentes 
na Dematic. Finalmente o sistema de 
medição de volume assim desenvolvido 
foi instalado na nova aplicação na De-
matic e amplamente testado.

Proteção inteligente contra sujeira
Durante o desenvolvimento do projeto, 
logo ficou claro que é necessária uma 
proteção especial contra sujeira. 
Com poeira, a cortina de luz ainda fun-
ciona – se uma embalagem estiver da-
nificada e, por exemplo, uma limonada 
pegajosa escorrer por cima da cortina 

Medição de volume : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS

MEDIÇÃO DE VOLUME E MUITO MAIS: PARA CADA EXIGÊNCIA O 
SISTEMA CERTO

A escolha do sistema de medição de volume ideal depende de diversos fatores, como, 
por exemplo, as dimensões do objeto, ou dos formatos e das superfícies dos objetos 
a serem mensurados. Desde sistemas de manuais até sistemas totalmente automati-
zados e integrados para medição de volume de objetos móveis, a SICK cobre as mais 
variadas áreas de aplicação. Ao mesmo tempo, podem ser detectadas dimensões, 
como peso ou deformações e então avaliadas.

VML Pro – Medição de volume em su-
perfícies transparentes e envolvidas por 
filmes
O sistema de rastreamento VML Pro (sis-
tema de medição de volume baseado 
em cortinas de luz) soluciona aplicações 
de logística na área de mensuração de 
objetos. Com base na tecnologia de cor-
tina de luz de LED, o VML Pro permite 
uma determinação precisa do menor 
quadrado que envolve objetos, inde-
pendentemente da constituição de sua 

superfície. Deste modo, principalmente 
objetos transparentes e envolvidos com 
filmes podem ser mensurados de forma 
confiável. 
A estrutura modular em combinação 
com o Systemcontroller MSC800 as-
segura a compatibilidade total com 
soluções econômicas da SICK na intra-
logística. Ao mesmo tempo, isso asse-
gura a alta flexibilidade que permite a 
adequação às exigências específicas da 
aplicação. Aqui está no foco, entre ou-

de luz, abaixo da esteira transportadora e 
aderir à sujeira, não estará mais garantido um 
funcionamento perfeito. Aqui o recurso é um 
tubo Plexiglas (acrílico) colocado em volta da 
cortina de luz. Constantemente é passado ar 
comprimido nesse tubo, de modo que a su-
jeira não pode aderir. 

Uso bem-sucedido no comércio varejista
As adequações da cortina de luz MLG-2 às 
exigências de uma detecção confiável e à me-
dição de volume da Dematic tiveram sucesso, 
pois a operação do sistema no centro de dis-
tribuição de uma grande cadeia do comércio 
varejista foi iniciado: outra comprovação do 
trabalho cooperativo dos especialistas da 
SICK com clientes, visando solucionar com 
sucesso aplicações específicas da aplicação. 
Mas isto também é uma comprovação para a 
flexibilidade e a adaptabilidade dos sensores. 
A solução VML Pro como um sistema completo 
com cortinas de luz agora também está dispo-
nível para outras aplicações logísticas. 
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tros, a ampliação por meio de sistemas 
de autoidentificação e pela técnica de 
ponderação. O resultado é uma solução 
confiável para as mais exigentes tarefas 
de dimensionamento, em especial para 
a armazenagem e logística de bens de 
consumo com embalagens brilhantes ou 
transparentes.

VMS: medição de volume de quase to-
dos os formatos de objetos
Predestinado à medição do volume de 
objetos quadrados, como pacotes em 
esteiras transportadoras planas, é o sis-
tema de medição de volume da família 
VMS410/510. Instalação rápida, fácil 
alinhamento e colocação em operação 
são as vantagens destas soluções. Com 
os sistemas de medição de volume 
VMS420/520 é possível medir com pre-
cisão quase todas as formas de objetos 
com até 3,6 m/s em esteiras transpor-
tadoras planas. Os sistemas de medição 
de volume robustos de dois cabeçotes 
estão disponíveis igualmente como va-
riantes certificadas para o cálculo do 
peso do volume.

Mais do que apenas medir volumes
A identificação de objetos é um pro-
cesso essencial para prestadores de 
serviços de logística e empresas na 
área de correios, entregas expressas e 

correspondência. Mas somente quando 
o peso e o volume de cada objeto for 
conhecido, os recursos de transporte 
podem ser aproveitados de modo ideal. 
A ocupação ideal da capacidade dos 
recursos é um alvo-chave de cada em-
presa de logística. Medição estática 
e dinâmica de volumes e pesos de 
objetos cúbicos e de formato irregular: 
para essas tarefas, a SICK oferece um 
amplo portfólio de soluções para taxas 
de medições de volumes e alta precisão 
em todos os tipos de esteiras transpor-
tadoras. Os sistemas certificados (por 
exemplo, conforme OIML, MID, NTEP 
ou NAWI) também podem ser utilizados 
para prestações de conta.

DWS: medir, pesar, identificar
Muitos pacotes pequenos ou menos pa-
cotes grandes? Pequenas unidades com 
muito peso ou “peso pluma” com muito 
volume? A combinação do peso e volume 
de peças de carga determina os seus 
custos de transporte. Quem puder calcu-
lar com exatidão e individualmente estes 
custos de transporte, está avançado em 
termos de logística, principalmente em 
épocas de energia cara. Para a coleta de 
dados completa (volume, peso e iden-
tificação) de remessas dos Correios e 
prestadores de serviços de correio pos-
tal e entregas expressas, bem como, nos 
centros de logística, que, além da identi-
ficação e do volume também registram 
o peso, a SICK desenvolveu os sistemas 
Dimensioning-Weighing-Scanning DWS. 
Com o DWS Static, isso se processa 
manualmente: basta pressionar um 
botão e todos os dados relevantes para 
o cálculo dos custos de frete e da emis-
são dos documentos de transporte são 
registrados. Os sistemas consistem nos 
conhecidos sistemas de medição de vo-
lume VMS510 ou VMS520, uma robusta 
balança estática e um scanner manual 
para detecção da informação de códigos 
- tudo integrado num sistema mecânico 
estável. O DWS Static, como solução 
completa, estão operacionais em pou-
cos minutos e calibráveis segundo as 
normas em vigor OIML, MID e NAWI.
DWS Dynamic é a solução em forma 
de pacote de uma só fonte. O sistema 
determina automaticamente o peso e o 
volume de volumes de frete e os iden-
tifica com base em códigos 1D ou 2D 
– ele é integrado em sistemas de trans-
porte existentes e opera de modo eficaz 
em velocidades de transporte de até 
2,9 m/s. Como sistemas completos com 
memória Alibi integrada, o sistema é 
aferível conforme OIML R129 ou R51-1, 

bem como, segundo a Diretiva europeia 
de instrumentos de medição 2004/22/
CE (abreviado: “MID”). 

Sistema de medição de volume VMS

Outras informações: 
www.sick.com/Track_and_trace

Detectar danificações ou embalagens 
projetadas
Os dados coletados da medição de vo-
lume também podem ser aproveitados 
para outros conhecimentos da otimiza-
ção de processos por meio da detecção 
de deformações. Os dados coletados de 
objetos são avaliados pelo PC industrial, 
a fim de detectar danificações ou emba-
lagens projetadas. Tais objetos podem 
ser tirados da circulação para que, na ar-
mazenagem ou na retirada do depósito, 
não ocorram problemas indesejados e 
tempos de parada caros. (ae)

Dimensioning-Weighing-Scanning-System 
(DWS)
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A Actemium Logistics oferece soluções automatizadas como sistemas de comissionamento, sistemas classificadores, tecnologia 
de transporte e sistemas de gestão de depósitos para empresas do ramo da logística. Para proteção contra o acesso a um sis-
tema de paletização, a empresa procura uma solução que esteja em condições de diferenciar de modo flexível entre pessoas e 
materiais. Um grande desafio: muitos fatores dificultam essa diferenciação. A SICK convence a Actemium com a cortina de luz 
C4000 Fusion.

>> A Actemium instala o sistema de 
paletização no Centro de Logística E.
Leclerc. A empresa recebe diariamente 
o fornecimento de bens variados no 
depósito de mercadorias. A E.Leclerc 
realiza a paletização antes de fornecer a 
mercadoria a supermercados regionais. 
O acesso ao sistema de paletização 
deve ser protegido contra a entrada de 
pessoas, entretanto, a mercadoria deve 
passar sem impedimentos.
Os fatores que dificultam essa diferen-
ciação são principalmente os seguintes: 
os objetos armazenados no pallet se di-
ferenciam em seu tamanho de 150 mm 
a 1.200 mm. Também no que se refere 
ao seu tipo, eles são muito diferentes. 
O leque de produtos vai de garrafas, le-
gumes, até açúcar. Além disso, formam-
se pequenos espaços entre os objetos 
sobre o pallet. Para sensores de muting, 

que iriam deflagrar a detecção do sensor 
de segurança, sobra pouco espaço.

Amostra válida: C4000 Fusion 
A Actemium se decide pela cortina de luz 
de segurança C4000 Fusion. Trata-se de 
uma cortina de luz disposta na horizontal 
que reconhece imediatamente a amos-
tra do objeto e oferece alta praticidade 
de instalação e de manutenção. Ela não 
necessita de sensores de muting ligados 
antes ou após. Portanto, é instalado 
somente um par de sensores: o próprio 
C4000. Isso economiza muito tempo de 
instalação, pois a instalação dos senso-
res de muting leva tempo quando existe 
pouco espaço disponível. A configuração 
é simples. O software CDS treina os dife-
rentes tamanhos e formatos dos objetos 
e isto também facilita a substituição no 
caso de um dano. Todos os dados são 
transmitidos ao novo par de sensores. 

Sem um sistema de sensores adicionais 
secundários, a cortina de luz de segu-
rança diferencia seguramente padrões 
de objetos, por exemplo, as pernas de 
uma pessoa. O C4000 Fusion monitora 
constantemente de modo ativo a área 
de perigo, oferecendo segurança má-
xima. (ir)

DIFERENCIAR ENTRE BENS DIVERSIFICADOS E PESSOAS

SEGURANÇA FLEXÍVEL NO ACESSO A 
UM SISTEMA DE PALETIZAÇÃO

Proteção contra acesso de pessoas : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS



DINÂMICA EM SISTEMAS DE TRANSPORTE

OBTER A REFERÊNCIA DA POSI-
ÇÃOEquipamentos de armazenamento e recuperação (RBG) no depósito automático de peças pequenas (AKL) ou em depósitos de 
prateleiras verticais altas, são elementos-chave para eficiência e desempenho. Tanto mais importante é detectar a posição do 
RBG com precisão milimétrica, para que a mercadoria possa ser armazenada e retirada corretamente. Na TGW Logistics Group, a 
determinação da posição com tempos de ciclo muito curtos e a transmissão de dados são assumidos pelos sensores de distância 
DL100 Pro e pela transmissão de dados ópticos ISD400 Pro da SICK. Estes sistemas providenciam um andamento perfeito dos 
procedimentos no depósito.
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>> A TGW Logistics Group fornece so-
luções intralogísticas prontas para ope-
ração para manutenção do estoque, 
produção, comissionamento e distribui-
ção. A TGW está sempre em busca de 
opções para aprimorar a dinâmica de 
instalações da tecnologia de transporte. 
Em longos trajetos de percurso de 
equipamentos de armazenamento e re-
cuperação em combinação com um mo-
nitoramento da velocidade seguro, nada 
pode produzir solavancos, nem ficar pa-
rado. O andamento dos procedimentos 
deve ser rápido e sem problemas. 
Com o sensor de longa distância DL100 
Pro e a transmissão de dados ópticos 
ISD400 Pro, a SICK oferece sistemas de 
transmissão de dados que convencem 
totalmente, mesmo em longo trajeto da 
via, no que se refere à dinâmica e edição 
do valor medido com poucos ruídos. 

Tecnicamente ótimo
A edição de dados de medição em sin-
cronia com o controle e a integração di-
reta do circuito de regulagem permitem 
realizar aplicações muito dinâmicas com 
valores de aceleração de até 15 m/s2 
e rodar circuitos de regulagem da posi-
ção muito severos. Com isso, também 
os equipamentos de armazenamento e 
recuperação da TGW podem atingir tem-
pos de ciclo mais curtos e, assim, mais 
ciclos simples e duplos por unidade de 
tempo. 

Horizontal e vertical – simplesmente ide-
al!
O DL100 Pro permite o posicionamento 
horizontal e vertical da unidade de ele-
vação e de condução do equipamento 
de armazenamento e recuperação. O 
sistema de fixação inovador encurta 
o tempo de montagem e simplifica a 
manutenção do estoque. Os sensores 

transmitem dados importantes para a 
manutenção preventiva. Isso evita pa-
radas inesperadas da instalação e as-
segura um máximo em disponibilidade, 
produtividade e rentabilidade.

Transmissão de dados facilitada
A transmissão de dados ópticos ISD400 
Pro tem a tarefa da troca de dados entre 
o equipamento de armazenamento 

Detecção de posição : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS

Informações sobre o cliente em: 
www.tgw-group.com

e recuperação (RBG) e controle do RBG com luz in-
fravermelha. Desse modo fica excluída a fiação do 
barramento de campo. Altas taxas de transmissão e 
alcances permitem o desempenho máximo. 
Se, durante o controle de ocupação de compartimento, 
for informado um erro, isso quer dizer que anterior-
mente houve uma inspeção visual. Atualmente são uti-
lizadas em maior escala câmeras para esta finalidade. 
A ISD400 Pro transmite dos dados de imagens grandes 
com 100 Mbit. Isso economiza trabalho, tempo e di-
nheiro. (ir)
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A JOLODA AUTOMATIZA O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO NA PEPSICO

ECONOMIZAR TEMPO, REAGIR DE MODO 
FLEXÍVEL
Onde antigamente empilhadeiras de garfo andavam para lá e para cá para carregar trailers de veículos de carga com cartões de 
chips, hoje o novo sistema de carregamento da Joloda empurra, em uma etapa de trabalho e de modo totalmente automático, 42 
pallets para dentro de um veículo de carga superlongo. Economia de tempo: 30 minutos. O novo sistema de carregamento flexível 

“Flat Floor Trailerskate Dock” é o resultado de um intenso trabalho em conjunto com o especialista em cargas Joloda, o grupo de 
produtos alimentícios PepsiCo, o fornecedor de logística Kuehne + Nagel e o fabricante de veículos de carga Heiwo. Instalado em 
série: Sensor Intelligence.

>> Velocidade – a vantagem decisiva 
da concorrência no mundo dos “bens 
de consumo de alta rotatividade” (Fast 
Moving Consumer Goods), forçado pelo 
comércio eletrônico. Por isso, as empre-
sas sempre estão em busca de novas 
possibilidades de automatizar processos 
produtivos e atender as exigências de 
uma filosofia Just-in-Time. Um exemplo 
de amostra: o sistema de carregamento 
totalmente automático na PepsiCo, 
Broek op Langedijk, nos Países Baixos.

Tempo de carregamento reduzido
Na rampa de carga da PepsiCo, as ati-
vidades são intensas. “Sem parar, trai-
lers convencionais e EuroCombis são 
descarregados e carregados. Eles são 
utilizados para o serviço Shuttle do de-
pósito da Kuehne + Nagel em Utrecht”, 
afirma Wouter Satijn, Gerente de Vendas 
e Diretor do Grupo Joloda. Os veículos de 
carga superlongos (EuroCombi) têm uma 
superfície de carga de 21,5 m de com-
primento – suficiente para 42 pallets. 

“O condutor apenas precisa conectar o 
seu EuroCombi ao sistema de comando 
da rampa de carga – o sistema de carga 
executa o resto”, explica Satijn.

Medição da distância proporciona flexi-
bilidade
No pavilhão do depósito, tudo está 
organizado para o processamento 
Just-in-Time: o sistema de paletização 
providencia para que cada uma das 
caixas seja empilhada exatamente com 
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os cantos certos no pallet. Em seguida, 
cada pallet é conduzido ao sistema de 
ancoragem da Joloda. Wouter Satijn 
esclarece: No trole de transporte, os pal-
lets são dispostos em três grupos, sendo 
um de 16, um de 10 e um de 16 pallets. 
Assim que o portão rolante da instalação 
de ancoragem se abre, baixam dois sen-
sores de longa distância DT500 da SICK, 
instalados em um suporte. Eles medem 
a profundidade do trailer e verificam se o 
trailer está corretamente alinhado.
A medição de distância é necessária 
porque aqui, além dos EuroCombis su-
perlongos, também são descarregados 
e carregados trailers convencionais de 
13,3 m de comprimento. A Kuehne + 
Nagel se reserva a opção de poder deci-
dir no último momento se um trailer, que 
se encontra justamente naquele mo-
mento nas proximidades, deve buscar 
uma carga de Broek op Langedijk. E Sa-
tijn prossegue: “Se os sensores da SICK 
medirem uma profundidade de 13,3 m, 
então podem ser carregados 16 mais 
10 pallets no veículo. Se forem medidos 
21,5 m de profundidade, o sistema em-
purra todos os 42 pallets para dentro do 
túnel de carga do EuroCombi”.

Graças ao ar comprimido: deslizamos 
sobre trilhos

O carregamento propriamente dito do 
trailer é realizado com a tecnologia Ri-
sor-Plate desenvolvida pela Joloda. 
Satijn: “Tanto a instalação de ancora-
gem estacionária, quanto o semirrebo-
que estão providos de um sistema, sob 
cujos trilhos estão instaladas manguei-
ras de ar comprimido. Quando não existe 
ar nas mangueiras, os trilhos estão leve-
mente abaixo do nível do solo. Quando 
é introduzido ar comprimido, os Risor-
-Plates se erguem até o nível do solo. 
Sobre os trilhos encontram-se “skates” 
longos, sobre os quais estão assentados 
os pallets. Satijn continua: “Graças ao 
ar comprimido, os pallets pairam alguns 
centímetros acima do trole e podem 
ser movidos para dentro do veículo de 
carga. Assim que eles estiverem na po-
sição correta no trailer, a pressão das 
mangueiras é aliviada e os trilhos bai-
xam novamente para abaixo do nível do 
solo”. Também aqui a tecnologia da SICK 
cumpre uma tarefa importante. Quatro 
sensores de pressão PBS monitoram 
não somente a pressão enquanto os pal-
lets são erguidos, mas também o vácuo. 
“Assim podemos garantir que os skates 
sejam retornados somente depois que o 
sistema estiver livre de pressão”, afirma 
Satijn.

Mais espaço, mais segurança

Em comparação ao uso de empilhadeira 
de garfo, o sistema de carregamento 
automático economiza muito espaço, 
que passa a estar disponível de modo 
flexível para outras finalidades. Também 
a segurança de trabalho e a proteção 
de pessoas são aumentadas. Adicio-
nalmente, os trailers praticamente não 
sofrem esforço mecânico, graças ao 
sistema de elevação por ar comprimido. 
“Para nós, é muito importante que todos 
os detalhes atendam as nossas exigên-
cias de qualidade, queremos o melhor 
do melhor. Isso também é válido para 
componentes que adquirimos de tercei-
ros. Por isso, nos decidimos por marcas 
de ponta confiáveis, como, por exemplo, 
a SICK. Fora isso, a SICK também ofe-
rece a vantagem da ação proativa para 
encontrar a solução”, resumo Wouter 
Satijn. (tm)

Carregamento e descarregamento automatizado : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS

Quatro sensores de pressão PBS monitoram 
a pressão e o vácuo 

Sistema de ancoragem: 10 pallets estão organizados em grupo  
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>> O Lector®65x System oferece tudo: 
desde o sistema simples até a solução 
completa sob medida. O sistema de ras-
treamento com base na câmara de ma-
triz Lector®65x identifica e decodifica de 
modo confiável todos os tipos de códigos 
usuais. Através da integração do contro-
lador de rede MSC800 no conceito de 
rede da SICK, o Lector®65x System pode 
ser combinado com outros produtos, 
tais como as câmaras de varredura de 
linha ICR8xx, os sistemas de medição 
de volume, leitores de códigos com base 
em laser ou balanças. Os trabalhos de 
instalação são pequenos. Um PC externo 
é desnecessário. Os parâmetros estão 
pré-configurados especificamente para 

o cliente, o quadro de montagem perfei-
tamente ajustado para a instalação e o 
sistema é instalado por um técnico no 
local, de modo fixo e pronto.

A indústria necessita de soluções confiá-
veis em muitos ramos diferentes
Está ocorrendo um boom no comércio 
online. A remessa de pacotes aumenta 
permanentemente, a separação de pa-
cotes está cada vez mais exigente. Mas 
também outras indústrias requerem so-
luções altamente confiáveis. Por exem-
plo, a indústria de pneus, de automóveis 
e de seus subfornecedores, a indústria 
de transporte aéreo ou a indústria de 
bebidas e produtos alimentícios. Todos 

dependem de uma identificação clara dos pro-
dutos para aumentar a taxa de processamento 
e para uma rastreabilidade perfeita nas cadeias 
de fornecimento. 

Separação facilitada
Aplicações típicas encontram-se na intralogís-
tica em torno dos processos de separação. Mas 
também em processos de manuseio e separação 
manuais, os processos podem ser semiautomati-
zados graças ao Lector®65x System. 
A leitura de códigos em pacotes de tamanhos 
diferentes em uma esteira transportadora ou 
separadora pode ser realizada pelo foco dinâ-
mico em questão de segundos. Não importa a 
posição dos códigos – tanto faz se o código se 
encontra atrás de um filme ou dentro de uma 
janela de inspeção. Com ajuda de informações 
sobre a altura, por exemplo, de uma grade de luz 
de automação ou de um sistema de medição de 
volume, a câmera consegue ajustar a posição de 
foco ideal para cada objeto, maximizando assim 
a taxa de leitura. Adicionalmente à leitura, pode 
ser feita uma avaliação da qualidade dos códi-
gos. Com isso, pode ser localizada a causa para o 
aumento de uma taxa de não-leitura, ocasionada 
por uma impressora de etiquetas que não está 
funcionando bem e, desse modo, otimizar todo 
o processo. 
A imagem capturada pelo Lector®65x System 
também pode ser utilizada para tarefas de codi-
ficação de Vídeo e OCR, a fim de processar in-
formações adicionais da etiqueta do fornecedor. 
O sistema de medição de volume VMS fornece 
as dimensões das unidades de pacotes, visando 
procedimentos de trabalho ótimos no depósito. 
Uma balança registra o peso durante a vazão. 

NOVOS PADRÕES DE FLEXIBILIDADE

COM SISTEMA: VANTAGENS 
COMBINADAS DE MODO INTELI-
GENTE

A logística moderna transporta muito: em torno de 200.000 pacotes por hora – somente no posto de transferência. E exige muito: 
mais segurança na separação, mais segurança na identificação e na classificação de mercadorias. Como a onda de pacotes não 
pode ser retida, ela deve ser dominada e dirigida. O andamento perfeito dos processos na manutenção do estoque depende deci-
sivamente do registro correto e completo das mercadorias que entram e saem. Sensores para identificação e medição de volume 
constituem a base para dados confiáveis no fluxo de material. Sistemas de sensores para identificação, medição de volume e 
pesagem em um só colocam novos padrões à flexibilidade na logística. 
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 • Foco dinâmico com ajuste dinâmico à claridade  
Pelo ajuste totalmente automático da posição do foco à altura variável do objeto, são identificados pacotes de tamanhos 
e formas variadas. A focalização possibilita também a detecção de códigos sobre pacotes situados lado a lado (leitura 
side-by-side) – mesmo em códigos de leitura difícil e em altas velocidades. Não é necessário um ajuste manual do 
diafragma e da posição do foco. 

 • Edição de imagens inteligente 
Menos imagens e, mesmo assim, ver mais. Edição de imagens inteligente: OCR e codificação de Vídeo aumentam a taxa 
de separação. O controlador separa as imagens previamente.

 • Função de rastreamento
A função de rastreamento integrada permite uma atribuição de códigos confiável, aumentando a taxa de processamen-
to/transferência no processo de separação. Os pacotes são aproximados mais entre si e as lacunas entre os objetos se 
tornam menores. Segurança ao identificar e classificar: o Lector®65x System detecta todos os códigos, mesmo se os 
pacotes estiverem muito próximos um do outro. 

 • Câmera 4 megapixel
Câmera de matriz de alta velocidade com 4 megapixel com frequência de captura de imagens de 40 Hz para melhor 
taxa de leitura. Com a tecnologia de uma câmera de matriz, o pacote é detectado várias vezes e um código também é 
lido várias vezes. 

 • Facilidade de colocação em operação, instalação rápida
Sensores pré-montados e pré-configurados permite a montagem rápida no local. Com o assistente de preparação, o 
sistema de sensor está pronto para uso, bastando apertar um botão. 

 • Visualização e análise
O software de visualização permite um monitoramento simples do sistema e a coleta de dados em tempo real.
(mais informações, ver a página 40)

VISÃO GERAL DAS VANTAGENS

Identificar seguramente
Na automação de fábricas, os leitores de 
códigos aproveitam o seu potencial, por 
exemplo, para identificação de pneus ou 
na área “Final de linha” de sistemas de 
embalagem. Eles permitem um controle 
de processo sem lacunas documentável, 
bem como o rastreamento da produção. 
Códigos pequenos e sujos ou torcidos 
representam desafios para a indústria 
automobilística e de pneus. A captura 

OS SEUS OBJETOS SEMPRE NO FOCO: O LECTOR®65X SYSTEM FLEXÍVEL 
Exclusivo no mundo inteiro é o foco di-
nâmico da câmera de matriz Lector®65x, 
com a qual podem ser identificados e 
decodificados todos os tipos de códigos 
convencionais. Com ela podem ser lidos 
também códigos de difícil leitura em pa-
cotes de alturas diferentes. 
Combinado com o ajuste dinâmico à cla-
ridade, o novo sistema de sensor gera 
imagens de altíssima qualidade. A câ-

mera de matriz Lector®65x, combinada 
com um controlador constitui a base 
para o Lector®65x System facilmente 
ampliável. Complementado por um 
scanner, uma balança ou um sistema de 
medição de volume, o novo Lector®65x 
System está pronto para todas as exi-
gências na logística. A simplicidade de 
integração na rede permite a combina-
ção dos módulos individuais. 

O Lector®65x System está disponível em 
três modos: Core, Prime ou Pro. A es-
colha da variante correta depende das 
funções do sistema global.

multidirecional de imagens e a grande 
profundidade de campo permitem a 
identificação de características em qual-
quer posição e sentido de direção, inde-
pendentemente do tamanho do pneu. 
Soluções baseadas em câmera como o 
Lector®65x detectam até códigos de tra-
ços curtos nas mais variadas direções. O 
dimensionamento de portões de leitura 
é ainda mais modular e flexível com 
o Lector®65x System. De acordo com 

o campo de visão, o sistema pode ser 
ampliado pelo número de câmeras ne-
cessário. As imagens capturadas estão 
disponíveis como arquivos JPG para aná-
lise, arquivamento e rastreabilidade. (kl)

Outras informações: 
www.sick.com/Lector65x_System

Soluções de sistema : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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Leitor de códigos baseado 
em imagem

FLUXO DE INFORMAÇÕES E DE MATERIAIS

TRANSPARÊNCIA SEM LACUNAS

Sensores inteligentes detectam, processam e comunicam dados de modo robusto e 
confiável. Um valor agregado autêntico resulta somente quando os dados registrados 
podem ser utilizados como base para a decisão de melhorias. 

>> Justamente na logística, onde dia-
riamente são movimentados vários 
milhões de pacotes, as empresas preci-
sam realmente lidar com os “Big Data”. 
Nesses dados, existe um grande poten-
cial – mas, simultaneamente, também 
um grande desafio: processar os dados 
de maneira que possam ser tomadas as 
decisões certas. 

Monitorar, avaliar e decidir
Com base em longos anos de experi-
ência prática com soluções de identi-
ficação automáticas, surgiu o Package 
Analytics Software – uma solução de 
software para coleta de dados e análise. 
Com este software, o desempenho do 
sistema e o status de todos os dados 
podem ser acessados e analisados de 
modo confortável – desde o pacote in-
dividual até a visão geral sobre milhões 
de pacotes na esteira transportadora ou 
até a visão geral de milhões de pacotes 
transportados diariamente. Assim, as 
empresas operadoras podem acessar 
diretamente as variáveis principais do 
fluxo de material, tendo assim condições 
de compreendê-lo e controlá-lo mais fa-
cilmente. A solução do banco de dados 
dinâmica simplifica o monitoramento, 
a análise e a elaboração de relatórios. 
Imagens ou vídeos dos pacotes podem 
ser pré-filtrados e analisados de modo 

prático por meio de critérios de seleção 
previamente definidos. 

Escalonamento elevado e acesso remo-
to
O software Package Analytics consegue 
detectar e visualizar a qualidade de có-
digos de barras e a taxa de leitura de 
um sistema individual. Mas também o 
uso ao longo de vários sistemas de um 
local, até a ligação em rede de vários 
locais é possível com a plataforma clien-
te-servidor de alto desempenho. Servi-
ços e suporte para alta disponibilidade 
também podem ser obtidos à distância 
– nos sistemas e instalações retratadas 
no software Package Analytics, o acesso 
remoto é possível de modo seguro em 
nível mundial, através do Meeting Point 
Router (MPR) da SICK. (ae) 

Monitoramento, análise e otimização de todos os processos – desde o sis-
tema de identificação individual até a visão sobre muitos locais.

 •  Otimização do tempo de operação graças à rápida notificação e análise de 
causas

 • Troca de dados e de imagens simples, a fim de atender melhor as exigên-
cias em conformidade com o cliente

 •  Tempo de reação reduzido, graças à notificação automática no caso de 
“não leitura” ou outras ocorrências incomuns

 •  Inspeção do estado do pacote, a fim de reduzir casos de responsabilidades 
e dar suporte à análise de causas no caso de erros de processamento 

 • Desempenho aumentado do sistema por meio de ótima visualização do 
funcionamento do sistema

Software Package Analytics

Mais informações:
www.mysick.com/en/ 
package_analytics

Scanner portátil

www.mysick.com/en/package_analytics
www.mysick.com/en/package_analytics
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Vídeo Aparelhos externos

Software Package Analytics : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS

Leitor de código de barras Dimensões e peso

RFID

Sistema híbrido

Software Package Analytics
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As empresas operadoras de portos de contêineres e locais de carregamento visam eficiência máxima e flexibilidade na logística. 
Elas atingem isso por meio de um manuseio rápido dos contêineres e uma aceleração dos processos de carregamento e descar-
regamento. Isso gera pressão de tempo. Isso aumenta o perigo de acidentes. Mas existe uma solução! Os sensores da SICK dão 
suporte a procedimentos acelerados e também à segurança em portos de contêineres.

SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA ATIVA AO CONDUTOR 

FLUXOGRAMAS PERFEITOS NA LOGÍSTICA PORTU-
ÁRIA

>>  Não é uma contradição: aumento 
da automatização e da flexibilidade 
com simultânea redução dos riscos em 
portos e terminais. Isso está no foco de 
empresas portuárias no mundo inteiro. 
Nisso, eles precisam de apoio: sensores 
e sistemas da SICK.

No porto, as atividades são intensas
Ao carregar e descarregar navios de con-
têineres, gruas, carros de pórtico eleva-
tórios (Straddle Carriers) e outros meios 
de transporte movimentam os contê-
ineres entre os terminais. Os sensores 
devem reagir de modo flexível aos mais 
variados casos de aplicação: alcances 
variados, influências climáticas, veícu-
los, perfis e mais ainda. É requerido um 

posicionamento exato, mas também a 
medição das dimensões e do contorno, 
da velocidade e da distância. Os senso-
res detectam a posição de contêineres 
e o material a granel para ser erguido 
pelas gruas. Eles otimizam o trajeto de 
transporte de um trole para economizar 
tempo. Eles protegem acessos a pla-
taformas, para que o movimento peri-
goso pare quando uma pessoa entra na 
área. Eles também monitoram veículos 
guiados automaticamente, bem como 
pessoas e objetos nas proximidades de 
veículos em movimento. Eles auxiliam 
o condutor de guindastes e de empilha-
deiras de contêineres vazios. O condutor 
não consegue visualizar algumas áreas 
do veículo. O maior perigo parte da alta 

dinâmica da traseira do veículo, condi-
cionada à direção das rodas traseiras e 
ao diâmetro de viragem muito pequeno. 
Os sensores protegem contra colisões 
e acidentes, pois avisam o condutor ou 
acionam uma ordem de parada. 

YILPORT confia no RAS Prime da SICK
YILPORT Holding, uma empresa turca, 
operadora de terminais de atuação inter-
nacional, estava interessada em otimi-
zar a segurança dos trabalhadores e dos 
procedimentos de trabalho. A empresa 
descobriu o sistema de alerta de colisão 
RAS Prime da SICK. O sistema teve que 
superar testes rigorosos em condições 
ambientais inóspitas, tais como névoa 
densa, poeira e outras influências climá-
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ticas. A confiabilidade do sistema e o manuseio 
simples convenceram a YILPORT. O RAS Prime 
monitora continuamente a área traseira de um 
carro de pórtico elevatório. Assim que um obstá-
culo penetra em uma das três zonas de alerta 
pré-configuradas, o RAS Prime indica ao condu-
tor, visualmente e acusticamente, essa violação 
da zona de alerta. O alerta de distância auxilia o 
condutor seguramente ao andar na marcha à ré. 
Entretanto, o verdadeiro potencial do RAS Prime 
se mostra ao manobrar em ambientes estreitos 
e de má visibilidade. Pela direção do eixo tra-
seiro, a traseira do carro de pórtico elevatório 
esterça muito para o lado. O monitoramento 
constante da área traseira do veículo possibilita 
ao condutor atingir graus livres até agora não 
alcançados numa manobra segura. O condutor 
não precisa se virar, pois ele está sempre bem 
informado pelo display e pelo alarme na cabina. 
Isso também vale à noite, pois o display dispõe 
de um modo de visão noturna especial. (ir)

RAS Prime para assistência ao condutor: convence com três zonas de alarme e dis-
play para o operador que exibe objetos de colisão relevantes

Portos : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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Fim das longas filas no balcão de 
despacho de bagagens no aeroporto: 
o relatório completo pode ser consul-
tado em  
www.sickinsight.com

Check-in, despachar bagagens, receber as bagagens: para tudo funcionar perfeitamente, existe uma série processos automatiza-
dos atuando no pano de fundo. No centro, encontram-se sistemas de identificação e rastreamento. Somente uma identificação 
sem lacunas assegura que a bagagem não se perca, nem chegue ao destino errado. Na automatização de tarefas importantes, 
também existem novas possibilidades. 

>> Quem não conhece as intermináveis 
filas de espera no balcão de atendi-
mento de um aeroporto? Mas existem 
recursos. Do mesmo modo como atual-
mente é possível ler o código de barras 
de produtos no supermercado, também 
é possível despachar a bagagem no 
aeroporto por conta própria. A empresa 
ALSTEF instalou, no aeroporto de Paris, 
Orly Ouest, na área de check-in, cinco 
sistemas automáticos de despacho de 
bagagem na Air France, denominados 
de sistemas Bag Xpress. Também estão 
a bordo: soluções de sensores da SICK. 

Paris: check-in em 20 segundos

Em 2010, os aeroportos de Paris (ADP) 
decidiram, junto com a Air France, ofere-
cer um novo serviço para os aeroportos. 
Com altas exigências: o sistema precisa 
encurtar o  tempo do processo de despa-
cho de bagagem para menos de 20 se-
gundos. E que isso seja realizado numa 
máquina compacta, já que o espaço na 
área do check-in é muito restrito. O ca-
tálogo de exigências previu um aparelho 
de identificação que está em condições 
de ler a etiqueta de código de barras ou 
RFID, pendurada na bagagem. A taxa de 
leitura dos códigos de barras deveria ser 
superior a 95%, independentemente da 
posição da etiqueta da bagagem aérea. 
Para realizar este projeto com sucesso, 

a ALSTEF apostou no know-how de di-
versas empresas, principalmente no da 
SICK. A identificação do código de bar-
ras se realizada de modo confiável por 
meio de uma rede de leitores de código 
de barras CLV651, conectados ao Modu-
lar System Controller MSC800. A leitura 

ENTREGA AUTOMATIZADA DE BAGAGEM, CLASSIFICAÇÃO E RASTREAMENTO

COM SEGURANÇA AO DESTINO CERTO
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RFID é realizada com antenas e um apa-
relho de escrita/leitura. 

Zurique: ALIS separa diariamente 
29.000 volumes de bagagem 
Tomando-se o número de passageiros 
como base, Zurique pertence aos ae-
roportos mais importantes da Europa. 
Em 2013, 24,9 milhões de passageiros 
passaram pelo aeroporto de Zurique. Ao 
todo, houve mais de 260.000 voos para 
quase 200 destinos internacionais1). 
O sistema de separação de bagagem 
(GSA) transportou durante este período 
cerca de 10,5 milhões de volumes de ba-
gagem, em média, cerca de 29.000 vo-
lumes de bagagem por dia. Desde 2001, 
as operadoras de aeroportos apostam 
no sistema de rastreamento mais co-
nhecido no mundo para bagagens aé-
reas: ALIS da SICK. Com taxas de leitura 
de até 99%, o ALIS assegura um trans-
porte perfeito da bagagem em sistemas 
de transportadores de quilômetros de 
comprimento.  Graças a tecnologias re-
centes, bem como serviços e transporte, 
também a ampla modernização de por-
tões de leitura não é nenhum problema: 
“Com base na crescente preferência de 
fazer o check-in pela internet, inclusive 

na sugestão aos passageiros para impri-
mirem seus tickets em casa, precisamos 
contar, nos próximos anos, com a cres-
cente passagem de bagagem, também 
com uma certa piora na qualidade da 
etiqueta”, esclarece Dieter Bachmann, 
gerente de projeto GSA da Flughafen 
Zürich AG. “Tanto mais importante é que 
os novos sistemas de leitura garantam 
uma alta taxa de leitura, principalmente 
no caso de etiquetas danificadas ou 
impressão ruim, ou baixa qualidade do 
contraste.” 

Istambul: mais transparência na área de recepção 
Quando, no final de um voo, a mala não é encon-
trada na esteira, o susto é grande. Do ponto de vista 
mundial, relativamente poucos aeroportos estão em 
condições de fornecer dados confiáveis e detalhados 
sobre a bagagem que chega e disponibilizar essas 
informações aos passageiros e companhias aéreas. 
No melhor dos casos, é registrado o número de vo-
lumes de bagagem que chega, sem haver uma clara 
atribuição a passageiros individuais. As operadoras 
do aeroporto de Istambul-Atatürk mudaram isso: hoje 
estão sendo utilizados, na área de desembarque do 
aeroporto, ao todo onze sistemas de rastreamento 
ALIS. “Com as estações de leitura recém instaladas, 
a transparência na área de desembarque do aero-
porto Atatürk aumentou consideravelmente”, afirma 
Bergman Gulsun, responsável da SICK pelo projeto. 
“Atualmente, por exemplo, é possível informar aos 
passageiros que desembarcaram sobre o local exato 
e a hora da devolução da bagagem”. Informações que 
também são importantes no processo de achados e 
perdidos. (tm)   
1) Fonte: Aeroporto de Zurique: números e fatos 2013 

Ciclos Take-off bem-sucedidos da no-
va geração ALIS: o relatório completo 
pode ser consultado em  
www.sickinsight.com

O aeroporto Atatürk aposta em sis-
temas de rastreamento da SICK: o 
relatório completo pode ser consul-
tado em  
www.sickinsight.com

Aeroportos : FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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Processos dispendiosos no recebimento de materiais, troca de embalagem que gasta tempo, etiquetar novamente? Isso não pre-
cisaria acontecer. Com os sistemas de sensores da SICK, os produtos encomendados são compostos, etiquetados e embalados 
de modo que o cliente pode usá-los diretamente ou enviar a remessa sem tirá-la da embalagem - em toda a Europa. 

>> Thomas Henkel, diretor da Global 
Logistics na SICK, sabe disso em seu 
trabalho diário: Muitos dos nossos clien-
tes encomendam regularmente maiores 
quantidades de sensores e acessórios 
do nosso sortimento. Podem entrar três 
encomendas por semana. Scanners e 
barreiras de luz na primeira encomenda, 
na segunda, câmeras, refletores e pa-
rafusos e, na terceira encomenda, são 
pedidas cantoneiras de fixação e mais 
scanners”.

Normalmente isso significa que vão três 
fornecimentos para o cliente. Portanto, 
três entradas de mercadoria, três arma-
zenagens, três vezes procurar informa-
ções do pedido, três vezes comparação 
dos números dos códigos do material 
da SICK com os códigos de material do 
cliente; desembalar, classificar e atri-
buir, contar os fardos individuais etc. 
Desse modo, o procedimento de entrada 

de mercadoria precisa ser repetido três 
vezes. A consequência: muito trabalho, 
muita perda de tempo. “Isso não preci-
saria acontecer”, diz Henkel, “podemos 
oferecer uma série de serviços aos nos-
sos clientes, com os quais tais procedi-
mentos de encomenda e fornecimento 
se processam de modo muito mais 
simples e que realmente economizam 
tempo e trabalho”.

Várias encomendas, fornecimentos 
agrupados e mais ainda
Com o serviço de valor agregado (Value 
Added Services), as mesmas encomen-
das podem ser processadas de modo 
bem mais descomplicado: os forneci-
mentos são separados do modo como 
serão necessários e como devem seguir 
para processamento posterior. Também 
é possível a preparação de um sistema 
Kanban ou remessas agrupadas. Se 
desejado, a mercadoria também pode 

ser embalada diretamente na caixa do cliente, 
excluindo desse modo a desembalagem e nova 
embalagem. As informações na nota de forneci-
mento são impressas diretamente como código 
de barras, não sendo mais necessário o trabalho 
de digitar os números. São possíveis outros ser-
viços individuais, como a impressão de logotipos 
de clientes, símbolos normatizados, códigos de 
barras ou códigos de materiais específicos do 
cliente ou textos. “Desse modo, de três enco-
mendas por semana resultam em um pedido que 
chega no recebimento de materiais dos nossos 
clientes no modo que fica melhor para eles”, con-
firma Henkel.

Aproveitar competências principais, otimizar pro-
cessos de logística, de produção e de compras 
existentes, economizar custos, atender padrões 
– esses são muitos aspectos que falam a favor 
da prestação de serviços de logística adicionais 
da SICK. (kl)

MAIS SERVIÇOS PARA SUA ENCOMENDA

FORNECEMOS DO JEITO QUE 
VOCÊ DESEJA

Outras informações: 
www.sick.com/vas

Serviços de valor agregado: FOCO FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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Para solucionar tarefas de identificação de modo eficiente, na realidade precisa-se mais do que pura 
tecnologia. Com a SICK você tem a escolha: três tecnologias, uma filosofia: as suas necessidades como 
cliente estão em primeiro lugar. Já faz décadas que a SICK é precursora para soluções Vision, líder no 
mercado na área de leitura de códigos na indústria, especialista em RFID, bem como em conectividade e 
Big Data. Tudo isso é necessário para identificação profissional. Com mais de 6.500 colaboradores e uma 
organização global, a SICK, com seus peritos experientes em tecnologia, está bem perto de você e de sua 
indústria. Para resolver os desafios diários do cliente, não basta apenas ter uma visão. Na nossa opinião, 
trata-se mais de uma questão de inteligência. www.sick.com/more-than-a-vision

MAIS DO QUE UMA VISÃO
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