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Introdução 
Com o registo de um crescimento assinalável no volume de negócio na indústria portuguesa, bem como um 

incremento do volume de exportações, existe cada vez mais a necessidade de as empresas portuguesas se 

colocarem na dianteira da revolução tecnológica que se tem verificado a nível mundial. 

Com a temática "Na vanguarda das soluções e tecnologias de futuro", a Feira EMAF celebrada de 21 a 24 de 

Novembro de 2018 na Exponor, no Porto, deu a conhecer os últimos avanços no que diz respeito à automatização 

de processos, e em particular no que se refere aos campos da robótica móvel, da robótica colaborativa, dos sistemas 

de visão artificial e dos sistemas de HMI avançados. Como não poderia deixar de ser o INESC TEC marcou presença 

com um stand próprio numa das entradas principais do evento, bem como nos stands de alguns dos seus parceiros. 

 

Soluções apresentadas na feira EMAF 2018 

A Feira EMAF é considerada a maior feira ibérica da indústria. É aqui que são apresentados, de dois em dois anos, 

os mais importantes desenvolvimentos tecnológicos. Neste contexto, e no âmbito da atividade de vigilância 

tecnológica do projeto MANUFACTUR 4.0, foi realizado um levantamento das principais tecnologias facilitadores e 

mais transversais à industria divulgadas durante a feira EMAF, salientando-se as seguintes: 

 Veículos autónomos para a atividade de logística e transporte interna: As atividades de logística interna 

são essenciais em qualquer linha de fabrico e a sua eficiência tem impactos severos nos custos de 

produção. Nos últimos anos e devido à necessidade de aumentar a flexibilidade nos sistemas de produção 

(fabrico e customização de pequenas séries), sistemas robotizados autónomos têm vindo a ganhar terreno 

às soluções menos flexíveis, tais como conveyors. Neste sentido, e na Feira EMAF 2018, empresas como a 

EPL, a Omron, a TALUS, a Solintellysys e a Introsys (ver Figura 1) apresentaram a sua gama de soluções ao 

nível dos AIV (Autonomous Intelligent Vehicle). A maior novidade vem para o facto de as empresas 

apostarem cada vez mais em soluções mais compactas, com um design que os torna indicados para serem 

aplicados em ambientes de colaboração com humanos sem nunca descartar a parte industrial do produto. 

Como características principais, podemos destacar a sua flexibilidade, ou seja, não é necessário reservar-

se um espaço específico no chão de fábrica, para a sua operação ou para a sua modularidade, podendo 

ser equipados com módulos adicionais, como conveyors, braços para realizar operação de atrelagem 

automática ou até mesmo manipuladores robóticos. 
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Figura 1 – Sistemas de logística interna divulgados durante o evento da EMAF. Da esquerda para a direita temos as soluções 

apresentadas pelas empresas Solintellysys, INESC TEC, EPL e TALUS 

 Manipuladores Industriais, Manipuladores Colaborativos e Manipuladores Móveis:Ao nível dos 

manipuladores industriais não houve grandes novidades tendo as empresas, como a Roboplan, a FANUC, 

a ESI, a Universal Robot, através da empresa EPL e a ABB apresentado os seus manipuladores (ver Figura 

2). A novidade principal da feira, neste campo, foi apresentada pela Roboplan (representante da Yaskawa), 

que divulgou a sua última patente ligada à parte colaborativa dos manipuladores, uns sensores de 

segurança específicos para tornar um manipulador industrial num manipulador colaborativo. 

 

Figura 2 – Exemplos de aplicações de robótica industrial apresentadas durante a Feira EMAF 2018. Considerando as figuras 

apresentadas, e seguindo da esquerda para a direita temos: uma célula robótica industrial da empresa ESI para a completa 
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modelação de peças de alumínio; uma máquina industrial FANUC na qual um robô é responsável pela alimentação da máquina 

CNC com um leque variado de ferramentas; e por último uma aplicação de polimento demonstrada pela em presa EPL. 

No que se refere a manipuladores móveis, apenas o INESC TEC apresentou uma solução industrial nesta 

categoria de robôs. Esta solução tinha como principal objetivo de realizar o apoio ao operador humano 

durante a montagem e aparafusamento autónomo de painéis de porta e de divisória entre a cabine e o 

compartimento de carga de uma carrinha durante o seu processo produtivo (ver Figura 3).  A flexibilidade 

na execução das tarefas e a mobilidade robótica são duas vantagens principais que os manipuladores 

móveis podem trazer para aplicações de fabricação. Em comparação com os robôs industriais tradicionais, 

é mais fácil para os manipuladores móveis adaptarem-se a ambientes dinâmicos e realizar uma grande 

variedade de tarefas de fabricação. No entanto devido à sua mobilidade, novos desafios têm de ser 

ultrapassados, nomeadamente segurança, navegação em ambientes não-estruturados e complexidade de 

programação, o que tem atrasado um pouco a sua massiva adoção a nível industrial. De notar que, de 

momento, estes manipuladores móveis apenas podem ter embebidos manipuladores colaborativos, por 

causa das regras de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao nível da segurança de aplicação destes robôs na indústria, empresas como a Sick, encontram-se sempre 

bem representadas em quase todos os demonstradores ligados à robótica. 

 

 Visão Industrial: Ao nível da visão industrial pode-se verificar uma grande aposta ao nível de soluções de 

bin-picking e de pick&pack.  A INFAIMON, empresa multinacional ligada à visão artificial, apresentou as 

suas mais recentes câmaras ligadas ao bin-picking e inspeção. Nesta área a INFAIMON aproveitou a 

oportunidade para apresentar a sua nova solução, a InPhoto-4W, que se trata de uma solução patenteada 

Figura 3 - Projeto COLROBOT INESC TEC 
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pela INFAIMON que recorre a um sistema de Photometric Stereo para deteção de defeitos em 

superfícies ver Figura 4.  

 

Figura 4 –Solução InPhoto-4W aplicada a um robô colaborativo para a realização de operações de inspeção e análise 

dimensional.  

A INFAIMON apresentou ainda o seu mais recente software de bin-picking, o inPicker, que é baseado num 

sistema de análise de imagem 3D que permite reconhecer e determinar a posição de objetos amontoados 

num contentor. Este permite, também, a utilização de diferentes técnicas de aquisição tais como: stereo 

passivo, stereo ativo ou triangulação laser. De facto, este software recebeu o prémio “Nicola Tesla”, na 

categoria de inovação internacional, no IX Concurso de Inovação da EMAF (Feira Internacional de Máquinas, 

Equipamentos e Serviços), iniciativa feita em parceria com a revista Robótica. 
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INESC TEC na EMAF 

O INESC TEC esteve também presente nesta feira internacional com o seu habitual stand. Durante 4 dias os vários 

centros da instituição tiveram a oportunidade de divulgar e promover todos os seus projetos. O CRIIS, Centro de 

Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes, teve um elevado contributo para a promoção do INESC TEC tendo em 

conta que expôs a maioria dos seus robôs/projetos no stand, ver Figura 5 e 6. Os representantes do CRIIS tiveram 

oportunidade para partilhar ideias e divulgar os projetos mais recentes, tais como o MANUFACTUR4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 - Stand do INESC TEC na EMAF 2018 

Figura 6 - Divulgação do projeto MANUFACTUR4.0 
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Conclusão 

A EMAF deu resposta aos mais recentes desafios da Indústria 4.0, permitiu a promoção do networking e da partilha 

de ideias e gerou negócios entre algumas das empresas expositoras na feira. A inovação continuará a ser um dos 

pilares desta feira do setor da indústria. 

Nesta última edição de 2018 participaram 430 empresas nacionais e estrangeiras, atingindo-se um total de 42 800 

visitantes. Pela feira passaram ainda 2500 compradores, oriundos de 24 países diferentes. 


