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1

Introdução

A industria metalomecânica e metalúrgica possui um papel preponderante no Produto Interno Bruto
(PIB) português, sendo hoje o principal setor exportador. Tal como em anos anteriores, no ano de 2018
as exportações deste setor têm vindo a superar as expectativas assegurando quase 30% das exportações,
através do trabalho de quase 23 mil empresas e 200 mil trabalhadores. Esta trajetória ascendente tem
sido no presente ano alavancada por vendas para os principais parceiros europeus, com especial
destaque para os casos da Alemanha e de França.
A AIMMAP aponta como alguns dos fatores importantes para esta elevada competitiva do setor na
economia global, a estabilidade laboral, o absentismo menor, a maior produtividade, terrenos acessíveis,
salários mais baixos do que outros países da Europa e autarquias atentas e ativas em captar investimento
e na criação de postos de trabalho. Um outro fator chave, prende-se com o facto de o setor
metalomecânico englobar um conjunto de atividades econômicas bastantes heterogenias, mas com um
alto grau de integração entre todas, o que possibilita aproveitar as sinergias de outros sectores de
atividade industrial, facilitando o acesso por parte destas empresas a novos desenvolvimentos e a
tecnologias inovadoras.
Apesar das boas noticias, a dificuldade em captar e reter mão-de-obra por forma a dar resposta às
necessidades atuais continuam a ensombrar este setor industrial. Este é um grave problema que pode,
num futuro breve, afetar a própria competitividade das empresas nacionais.
Neste sentido a automatização parcial ou completa é vista pelos industriais como uma forma de
combater a falta de recursos humanos indiferenciados, realocando os existentes para operações mais
nobres e de maior valor acrescentado para o produto final.
Neste contexto, e no âmbito do sistema de Vigilância Tecnológica implementado e que tem vindo a
decorrer desde o inicio do presente ano, foram identificadas, pelos parceiros do projeto
MANUFACTUR4.0, tecnologias 4.0 que se consideram de interesse para os sectores industriais abrangidos
pelo projeto (naval e metalomecânico), e com grande potencial de aplicabilidade e de ganho nos seus
processos produtivos
Este relatório visa consolidar toda a informação recolhida durante este período, focando-se apenas no
demonstrador relativo à integração de sistemas de produção avançada. Serão apresentadas as principais
tecnologias identificadas, mostrando a suas vantagens, sua evolução e potencial de aplicabilidade à
industria naval e metalomecânica.
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O documento aqui apresentado encontra-se organizado em 4 secções. Na secção 1 foi realizada a
introdução. Na secção 2 será apresentada a metodologia seguida para adquirir a informação recolhida.
Na secção 3 são apresentadas duas das tecnologias 4.0 com grande potencial de aplicabilidade na
industria naval e metalomecânica, bem como alguns dos seus principais fornecedores mundiais e
respetivos exemplos de aplicação na industria. Para além disso, são ainda apresentados nesta secção
alguns dos artigos e projetos científicos que nos últimos anos exploraram, ou têm vindo a explorar, a
tecnologia 4.0 identificada. Na secção 4, são apresentadas as conclusões e recomendações para o futuro.

2

Metodologias

Como referido anteriormente, nesta seção 2 serão apresentadas a fontes de informação bem como a
estratégia de procura utilizada. De salientar que, estas fontes de informação e respetiva estratégia
encontra-se em constante atualização, uma vez que, quer por desconhecimento dos parceiros do projeto,
quer pelo surgimento de novas fontes, poderão existir fontes de informação que não estejam a ser
consideradas a um determinado momento para o sistema de vigilância implementado.

2.1 Fontes de Informação
Bases de dados, revistas e publicações
Fuentes consultadas

Tipo de fonte

Informação de interesse

ELSEVIER

Base de dados Científica

Journal of Robotics and Autonomous
Systems

IEEE EXPLORER

Base de dados Científica

IEEE International Workshop on Intelligent
Robots and Systems (IROS)

EMERALD INSIGHT

Base de dados Científica

Industrial Robot: An international Journal

SPRINGER

Base de dados Científica

Journal of Construction Robotics

IEEE EXPLORER

Base de dados Científica

Robotics and automation magazine

Modern Materials
Handling

Publicação Digital

Produtos/Noticias/Eventos
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International Symposium
on Automation and

Conferência Científica

Artigos Técnicos

Robotics in Construction
(ISARC)

Conferência Científica

Artigos Técnicos

Modern Materials
Handling

Publicação Digital

Produtos/Noticias/Eventos/Artigos
Técnicos

Material Handling &
Logistics

Publicação Digital

Produtos/Noticias/Eventos/Artigos
Técnicos

Assembly Magazine

Publicação Digital

Produtos/Noticias/Eventos/Artigos
Técnicos

Advanced Manufacturing

Publicação Digital

Produtos/Noticias/Eventos/Artigos
Técnicos

Robotics Tomorrow

Publicação Digital

Produtos/Noticias/Eventos/Artigos
Técnicos

Empresas
Fuentes consultadas

Tipo de fonte

Informação de interesse

ROCKWELL AUTOMATION

Fornecedor

Produtos/Noticias/Eventos

Direct Industry

Fornecedor

Produtos

ElectroImpact

Fornecedor

Produtos/Artigos Técnicos/Patentes

SARKKIS Robotics, Lda

Fornecedor

Produtos

Talus, Smart Robotics
Solutions, SA

Fornecedor

Robotnik

Fornecedor

Produtos/Noticias

Clearpath Robotics

Fornecedor

Produtos/Noticias

Produtos
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ABB

Fornecedor

Produtos/Noticias

Yaskawa

Fornecedor

Produtos/Noticias

Kuka

Fornecedor

Produtos/Noticias

RobotSol

Fornecedor

Produtos/Noticias

RoboPlan

Fornecedor

Produtos/Noticias

Robotiq

Fornecedor

Produtos/Noticias

Universal Robot

Fornecedor

Produtos/Noticias

PACA

Fornecedor

Produtos/Noticias

RobotWorx

Fornecedor

Produtos/Noticias

Paca Group

Fornecedor

Produtos/Noticias

ReThinkRobotics

Fornecedor

Produtos/Noticias

Omron

Fornecedor

Produtos/Noticias

elettric80

Fornecedor

Produtos/Noticias

CEI by Zipor

Fornecedor

Produtos/Noticias

valkWelding

Fornecedor

Produtos/Noticias

Voortman

Fornecedor

Produtos/Noticias

FANUC

Fornecedor

Produtos/Noticias

Centros de Investigação, Centro tecnológicos, Associações e Instituições de Interesse
Fuentes consultadas

Tipo de fonte

Informação de interesse

PRODUTECH

Associação

Eventos/Noticias

AIMMAP

Associação

Eventos/Noticias
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RIA Robotics Industry
Association

Associação

Eventos/Noticias/Formação

AIMEN

Centros de Tecnológico

Eventos/Noticias

AIMMAP

Associação

Eventos/Noticias

TEKNIKER

Centros de Tecnológico

Eventos/Noticias

INL

Associação

Eventos/Noticias

AIMEN

Associação

Noticias/Eventos

CEIIA

Associação

Noticias/Eventos

CATIM

Associação

Noticias/Eventos/Formação

ISQ

Associação

Noticias/Consultoria/Ensaios/Formação

Fraunhofer IPA

Centro de Investigação

Noticias/Eventos

Robotics & Automation
Group, AAU

Centro de Investigação

Noticias/Eventos

DLR

Centro de Investigação

Noticias/Eventos

INESC TEC

Centro de Investigação

Noticias/Eventos

Patentes
Fontes consultadas

Tipo de Fonte

Informação de Interesse

Patent Inspiration

Base de dados

Patentes

2.2 Estratégia de Procura
Para realizar a elaboração dos boletins de Vigilância Tecnológica dos primeiros 6 meses de 2018, vigilância
esta que culmina nesta primeira fase com o presente documento, uma estratégia de procura foi definida
com base numa série de procedimentos cujo objetivo é obter as informações necessárias para solucionar
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as necessidades informativas em linha com o demonstrador “Integração de Sistema avançados de
produção no setor metalomecânico”. Em primeiro lugar, elaborou-se uma lista de palavras chave que
respondam em sua totalidade às necessidades informativas. Algumas destas palavras chaves estão
descritas na tabela seguinte:
Lean Production

Lean AGV

Internal Logistics

Mobile Manipulators

Advanced Manufacturing

Industry 4.0

Automated Logistics

Welding and Cutting

Robot

Robotic Cells

Collaborative Robots

Manipulators

AGVs

Fabricators

Recorrendo a estas palavras chave, foram identificadas newsletters de interesse nas quais foram
realizadas um registo por forma a receber as mais recentes publicações das mesmas. Para além disso,
periodicamente foram ainda consultadas de forma digital algumas das fontes identificadas
anteriormente por forma a realizar uma pesquisa manual mais fina e cuidada de potenciais tecnologias
de interesse para o setor.
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3

Análise tecnológica: Robótica na Industria

Na indústria do futuro os robôs desempenham um papel fundamental. A prova disso é o posicionamento
destes no contexto da indústria 4.0, onde o desenvolvimento de sistemas de produção alimentados por
sistemas robotizados que podem completar tarefas de forma autónoma, mas ao mesmo tempo
garantindo segurança, flexibilidade, versatilidade e colaboração, ocupam uma posição de destaque e de
foco tendo em conta o desenvolvimento tecnológico.

3.1 Robôs Colaborativos
A automação de tarefas repetitivas utilizando manipuladores industriais revolucionou a fabricação
industrial durante largos anos, permitindo a produção em massa de uma ampla gama de produtos a um
custo reduzido e qualidade melhorada. Estes robôs “tradicionais” apresentavam como limitação o facto
de terem que trabalhar, por motivos de segurança, dentro de células vedadas o que levava a dificuldades
de interação com trabalhadores humanos, para além do facto de ocuparem um espaço excessivo no chão
de fábrica e serem difíceis de deslocar para a realização de tarefas distintas.
Recentemente, o desenvolvimento de novos manipuladores robóticos colaborativos, que podem
trabalhar lado a lado com humanos devido às suas caraterísticas de segurança, conjuntamente com o
desenvolvimento de novos e melhores sensores de perceção, abriu novas possibilidades para melhorar
a flexibilidades das linhas de fabricação. Sem a necessidade de isolar a sua área de trabalho, a integração
de robôs colaborativos em estações de trabalho com operadores humanos torna-se mais atrativa
economicamente e mais produtiva. Neste novo conceito é esperado que os sistemas robóticos e os
operadores trabalhem lado a lado, em cooperação, recorrendo para isso a sistemas HMI avançados que
garantem uma via de comunicação eficaz entre ambos. Adicionalmente, as novas técnicas de
programação por demonstração permitem ao operador humano ensinar ao robô as habilidades
necessárias para realizar a maioria das operações enquanto confia no parceiro humano para as tarefas
mais desafiadoras que exigem níveis mais elevados de cognição e destreza.
Neste contexto, são de seguida apresentados alguns exemplos de fornecedores e integradores de robôs
colaborativos, alguns deles lideres mundiais no sector, bem como algumas aplicações dos mesmos a nível
industrial.

Rethink Robotics
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Uma das empresas focada na comercialização e aplicação de robôs colaborativos na industria é a empresa
Rethink Robotics. A empresa possui no seu protofilo de soluções um robô de 7 eixos com uma capacidade
de carga de 4kg, o robô sawyer, e um outro dual arm denominado baxter. Esta empresa, ao longo dos
últimos anos, tem vindo a explorar a aplicação deste tipo de robôs em diversas aplicações como por
exemplo: o pick and place, embalamento, alimentação de máquinas, controlo de qualidade e inspeção,
entre outras.

Figura 1 Rethink Robots – Diversas aplicações de robótica colaborativa na industria
A principal vantagem, que a empresa apresenta para a sua solução de robótica colaborativa face às
restantes no mercado, é a sua abordagem para automação com uma solução robótica totalmente
integrada, impulsionada pela plataforma de software Intera, que torna os seus robôs mais fáceis de
programar e de instalar na indústria.
Universal Robot
A empresa universal robot (UR) é uma das empresas pioneiras no que se refere à produção e
comercialização de robôs colaborativos. A ideia inicial da empresa era desenvolver um robô leve, fácil de
instalar e programar enquanto analisavam requisitos especiais para a industria alimentar. Hoje em dia
esta empresa possui 3 robôs distintos, o ur3, ur5 e ur10, os quais se diferenciam pela sua capacidade de
carga e alcance. Na Figura 2, são apresentadas algumas aplicações exemplo dos robôs universal robot na
industria.
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Figura 2. Universal Robot – Diversas aplicações de robótica colaborativa na industria
Como é possível observar na Figura 2, este robôs podem ser colocados em operação em ambientes de
trabalho partilhados com operadores humanos, sem a necessidade de recorrer a vedações. Para além
disso é possível observar a facilidade de programação dos mesmos, sendo esta tarefa, e após uma
pequena formação e familiarização com o robô, acessível a qualquer operador do chão de fábrica.
A Universal Robot publica ainda regularmente no seu site noticias sobre robótica colaborativa a nível
mundial.
KUKA
A KUKA Industrial Robots é uma das empresas líderes mundiais no fabrico e comercialização de robôs
industriais e sistemas de automação. As áreas de aplicação dos robôs Kuka são muito numerosas, como
por exemplo: manipulação, palatização, soldadura entre outras.
Em termos de robôs colaborativos, o robô Kuka LBR iiwa é um dos robôs mais tecnologicamente
sofisticados no mercado. Este é o primeiro com capacidade sensitiva produzido em série. LBR significa
“Leichtbauroboter” (alemão para robô leve), iiwa para “assistente de trabalho industrial inteligente”.
Este robô encontra-se equipado com sensores de força instalados em cada uma das suas juntas, que ao
contrário de outros robôs que leem a corrente dos motores, permite realizar operações com contacto
com muito maior precisão.

Página 11 de 34

QUARTO INFORME DE VIGILÂNCIA
TECNOLÓGICA
19-09-2018

Figura 3 Kuka Robot – LBR iiwa
Algumas das aplicações onde este robô se destaca são a assemblagem de componentes, o
aparafusamento, o polimento, entre outros.
Yaskawa

A Yaskawa é uma das empresas lideres múndias na comercialização de robôs industriais. A empresa
fornece soluções otimizadas para diversas aplicações como soldadura por arco e por ponto,
assemblagem, pintura, entre outros. Recentemente tem vindo a reforçar o seu papel na industria
alimentar, farmacêutica e biomédica.
Seguindo um paradigma de constante melhoria e inovação a empresa desenvolveu um robô colaborativo,
o HC10 (ver Figura 4), que vem de certa forma competir no mercado com os robôs da universal robot e
Fanuc. Provavelmente os seus maiores competidores.
O HC10 é o primeiro modelo de sua plataforma colaborativa. Em contraste com outros grandes
fabricantes de robôs, a Yaskawa não criou um robô comum com uma capa protetora 1 . Na verdade,
construiu um robô totalmente novo, totalmente seguro para interações homem-robô. O robô possui
recursos interessantes que permitem que a maioria das ferramentas seja conectada no seu pulso oco.
Isto significa que não existe a necessidade de instalar cabos por fora do robô. Este robô tem como
principal foco de aplicação o transporte de materiais, machine tending, e a assemblagem de
componentes.

1

https://blog.robotiq.com/collaborative-robot-ebook
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Figura 4 Robô Colaborativo Yaskawa HC10
FANUC

A FANUC é também uma das maiores empresas mundiais no que se refere ao fabrico e comercialização
de robôs industrias. Segundo a empresa, a mesma disponibiliza a maior gama de robôs a nível mundial,
cobrindo aplicações de palatização, soldadura e pintura.
Relativamente aos robôs colaborativos, a FANUC atualmente possui na gama de oferta 4 robôs distintos.
O CR4ia, o CR-7ia/L, o CR-15ia e o CR-35iA. Ver Figura 5. Provavelmente serão a empresa com uma gama
mais alargada em termos de robôs colaborativos.

Figura 5 Robôs Colaborativos FANUC
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Estes robôs distinguem-se da concorrência por possuírem uma skin macia externa e um sensor de força
na base do robô por forma a torna-los seguros em ambientes de operação próximos de utilizadores
humanos.
Algumas das aplicações para os quais foram desenhados são: machine tending, assemblagem, teste de
produtos, aplicação de adesivos, e aplicações industriais pesadas.
Robotiq
A Robotiq é uma empresa fornecedora e integradora mundial de ferramentas e robôs. Concentram-se
principalmente em fornecer soluções de robótica colaborativa, ajudando as empresas a projetar, instalar
e integrar esses tipos de robôs no chão de fábrica.
Na Figura 6 são apresentadas algumas das ferramentas desenvolvidas pela Robotiq para serem
integradas em robôs colaborativos da marca universal robot.

Figura 6 Alguns das ferramentas da Robotiq desenhadas para serem integradas no robô da
universal robot
A Robotiq publica ainda regularmente alguns ebooks com tópicos interessantes na área da robótica
colaborativa. Um deles é o “Cobots Ebook”2 que nos dá uma apresentação bastante interessante, e mais
exaustiva do que a aqui apresentada, da maioria dos robôs colaborativos disponíveis no mercado e
respetivas vantagens.
Olympus technologies

2

https://blog.robotiq.com/collaborative-robot-ebook
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A Olympus Technologies Ltd. é uma empresa inglesa com grande experiência como integradores de
robótica e automação, fornecendo soluções para todas as aplicações industriais, incluído, assemblagem,
injeção, processamento a laser, maquinação, palatização, soldadura e corte.
Recentemente, a Olympus Technologies Ltd. desenvolveu uma aplicação de soldadura MIG exclusiva para
o Universal Robot (UR) que pode ser instalada com facilidade e flexibilidade em cabines de soldadura
manuais existentes, eliminando a necessidade de realizar um novo investimento em novas células de
soldadura, ver Figura 7. A aplicação é capaz de fornecer uma solução de soldadura econômica e de alta
qualidade, perfeita para processos de soldadura simples e repetitivos.

Figura 7 Sistema de soldadura robotizada desenvolvido em exclusivo para robôs Universal
Robot
Easy Robotics
A empresa Easy Robotics, é uma empresa focada na comercialização de soluções robotizadas compactas
e transportáveis, que possuíssem a flexibilidade necessária para serem colocados em ambientes de
produção altamente dinâmicos e com constante realocação de recursos.
Esta empresa dedica-se de momento à comercialização de dois sistemas compactos:
1. O ER5, apresentado na Figura 8, que se trata de uma estação de trabalho móvel compacta para
uma colaboração segura entre humanos e braços robóticos. O ER5 é usado em ambientes de
produção total ou parcialmente automatizados que exigem maior flexibilidade e rápida
integração.
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Figura 8 ER5 - EasyRobotics
O ProFeeder, visível na Figura 9, foi criado em 2012 e tratasse de uma plataforma compacta em que pode
ser montado um robô industrial, permitindo que as peças sejam alimentadas e retiradas de tornos e
fresadoras CNC de forma totalmente automática. Tratasse de uma solução modular em que facilmente
podem ser adicionados diversos periféricos que possam facilitar a operação do robô industrial.

Figura 9 ProFeeder – Easy Robotics
Para além dos produtos acima referidos, comercializam ainda o seu próprio software, easyrobotics easy+,
desenhado para ser integrado nos robôs da marca universal robot. Este software facilita a programação
dos robôs nomeadamente no que se refere a tarefas de pick and place, machine tending, entre outros.
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3.1.1 Robótica Colaborativa para Machine Tending na Industria
Metalomecânica
Focando-nos agora em concreto na industria naval e metalomecânica, e como referido no inicio deste
documento, as empresas a nível nacional têm sentido dificuldades em captar, e manter, mão de obra
indiferenciada nos seus sistemas produtivos. Esta dificuldade está em parte relacionada com a falta de
ergonomia, segurança e limpeza características de muitas das operações na industria metalomecânica e
naval.
Para fazer face a estes desafios, o setor deve procurar alternativas, nomeadamente recorrendo à
automatização de alguns dos seus processos por forma a colmatar esta dificuldades. Neste campo os
robôs colaborativos, e devido ao seu baixo custo, comparado com as soluções de robótica mais
tradicionais, e à sua facilidade de integração e programação, são sérios candidatos a serem aplicados
neste setor industrial.
Neste contexto, e considerando a realidade das PMEs a nível europeu, as operações de maquinação na
industria metalomecânica recorrendo a máquinas CNC, têm habitualmente associado um operador a
tempo inteiro para realizar a alimentação de matéria-prima e remover as peças já processadas.
Adicionalmente, estes mesmos operadores são ainda responsáveis por indicar o inicio de ciclo da
máquina, bem como realizar algumas operações de limpeza, manutenção, entre outros, quer sobre a
peça em operação, quer sobre a máquina CNC, ver Figura 10.

Figura 10 Ilustração das operação de maquinação de peças através de máquinas CNC
No caso do Machine Tending, esta tarefa de alimentação das máquinas deixa de ser realizada por um
operador humano, e passa a ser executado por um robô industrial. Este caso é bem mais complexo que
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o Machine Feeding, uma vez que é suposto que o robô industrial substitua todas as operações realizadas
pelo operador humano, eliminando por completo a necessidade da presença do último. O operador
humano é assim libertado da realização de uma tarefa pouco ergonómica, suja e com elevado risco de
lesões, podendo ser realocado para tarefas de maior valor acrescentado para um operador humano.
Até ao aparecimento dos robôs colaborativos, a utilização de robôs industriais para este tipo de
operações em PMEs era bastante reduzido. Em parte, devido à necessidade de constante reprogramação
dos robôs, que está apenas acessível a técnicos com conhecimentos especializados em robótica, imposta
pela grande variabilidade de produtos produzidos em pequenas séries, e também devido ao custo da
instalação de uma célula robotizada deste tipo. Com a introdução dos robôs colaborativos nestes cenários
de operação, torna-se bastante mais apetecível em termos de retorno de investimento para as empresas,
uma vez que a sua instalação e reprogramação tem um custo bastante mais reduzido.
Neste contexto, são de seguida apresentados alguns exemplos recolhidos relativos à aplicação de
robótica colaborativa em operações de Machine Tending na industria metalomecânica:
Universal Robot

Começando pela empresa Universal Robot, é possível visualizar uma aplicação dos seus robôs
colaborativos para a alimentação e remoção de peças do interior de máquinas CNC.

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 11 Machine Tending - Exemplo Universal Robot
Como é possível verificar pela sequência de figuras acima o robô inicia por realizar o picking da peça a
introduzir (a), de seguida abre a porta da máquina CNC (b), realiza uma pequena limpeza antes de inserir
a nova peça na máquina (c), fecha a porta da máquina CNC (d), coloca a peça processada no interior de
uma caixa (e) e faz o start do novo ciclo da máquina(f).
Na Figura 12, é apresentado um outro exemplo da aplicação dos mesmos robôs para a alimentação de
máquinas CNC da marca HAAS.

Figura 12 Exemplo da aplicação de robótica colaborativa para Machine Tending na empresa
BAUMRUK & BAUMRUK
Rethink Robotics
A empresa Rethink Robotics tem também vindo a aplicar os seus robôs a tarefas de machine tending por
todo o mundo. Na Figura 13 é apresentado um dos casos de sucesso.
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Figura 13 Machine Tending – Exemplo Rethink Robotics
Segundo a empresa os seus robôs encontram-se preparados para serem integrados com máquinas CNC
dos fabricantes: Yada, Makine, DMG-Mori, Haas, Okuma, and Fanuc Robo drill, entre outros.
Doosan Robotics
A Doosan Robotics é uma empresa sul Koreana que tem vindo também a apostar na fabricação de robôs
colaborativos. Possui a sua própria marca de máquinas CNC, pelo que a junção dos dois foi algo natural
de acontecer, ver Figura 14.

Figura 14 Machine Tending – Exemplo Doosan Robotics

3.1.2 Análise cientifica
Dentro dos resultados da pesquisa realizada para contribuir para o crescimento e evolução da ciência no
que se refere à aplicação de robótica colaborativa na industria, destacam-se os seguintes artigos
científicos:
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[1] L. Brown, Steven & Pierson, Harry & Parnell, Gregory. (2017). An Operations Management Perspective
on Collaborative Robotics.
[2] Malin Löfving, Peter Almström, Caroline Jarebrant, Boel Wadman, Magnus Widfeldt, Evaluation of
flexible automation for small batch production, Procedia Manufacturing, Volume 25, 2018, Pages 177184, ISSN 2351-9789, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.06.072.
[3] D. Li and Y. Huang, "A general robot application platform for machine tending," 2008 IEEE Conference
on
Robotics,
Automation
and
Mechatronics,
Chengdu,
2008,
pp.
1-5,
doi:
10.1109/RAMECH.2008.4690867
[4] S. Pieskä, J. Kaarela and J. Mäkelä, "Simulation and programming experiences of collaborative robots
for small-scale manufacturing,", 2018 2nd International Symposium on Small-scale Intelligent
Manufacturing Systems (SIMS), Cavan, 2018, pp. 1-4.doi: 10.1109/SIMS.2018.8355303
[5] S. Robla-Gómez, V. M. Becerra, J. R. Llata, E. González-Sarabia, C. Torre-Ferrero and J. Pérez-Oria,
"Working Together: A Review on Safe Human-Robot Collaboration in Industrial Environments," in IEEE
Access, vol. 5, pp. 26754-26773, 2017. doi: 10.1109/ACCESS.2017.2773127S.
[6] Marvel, Jeremy. "Collaborative Robotics Enabling Manufacturing Workforce and Productivity
Growth." (2017).
[7] Papadopoulos, Christos, Ioannis Mariolis, Angeliki Topalidou-Kyniazopoulou, Grigorios Piperagkas,
Dimosthenis Ioannidis and Dimitrios Tzovaras. "An Advanced Human-Robot Interaction Interface for
Collaborative Robotic Assembly Tasks." IJERTCS 9.2 (2018): 79-96. Web. 7 Sep. 2018.
doi:10.4018/IJERTCS.2018070106
[8] Shirley Adriane Elprama, Charlotte I.C. Jewell, An Jacobs, Ilias El Makrini, and Bram Vanderborght.
2017. Attitudes of Factory Workers towards Industrial and Collaborative Robots. In Proceedings of the
Companion of the 2017 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI '17). ACM,
New York, NY, USA, 113-114. DOI: https://doi.org/10.1145/3029798.3038309
[9] V. V. Unhelkar et al., "Human-Aware Robotic Assistant for Collaborative Assembly: Integrating Human
Motion Prediction With Planning in Time," in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 3, no. 3, pp. 23942401, July 2018. doi: 10.1109/LRA.2018.2812906
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3.1.3 Projetos de I+D
Os projetos de I+D+I são uma forma eficaz de transferir conhecimento e tecnologia, pois, graças ao seu
financiamento, aumentam a capacidade de inovação das empresas e direcionam a I+D para as
necessidades dos setores produtivos. Na tabela seguinte são apresentados alguns dos projetos
financiados, quer a nível nacional pelo programa P2020, quer financiado a nível Europeu pelos programas
FP7 e H2020, no âmbito de robótica colaborativa, que consideramos relevantes para os setores
abrangidos pelo projeto MANUFACTUR4.0.

Título

Scalable automation for flexible
production systems

Flexible and Autonomous
Manufacturing Systems for
Custom-Designed Products

Cognitively enhanced robot for
flexible manufacturing of metal
and composite parts

Acrónimo

DESCRIÇÂO

SCALABLE 4.0

O principal objetivo do projeto ScalABLE 4.0 é o
desenvolvimento e demonstração de framework
de produção escalável e aberta que pode ser
usada de forma eficiente e eficaz para visualizar,
virtualizar, construir, controlar, manter e otimizar
linhas de produção.

FASTEN

A “missão” do projeto FASTEN é desenvolver,
demonstrar, validar e disseminar uma estrutura
integrada e modular para produzir de forma
eficiente produtos personalizados.

COROMA

O projeto COROMA propõe o desenvolvimento
de um robô cognitivamente melhorado que pode
executar várias tarefas para a fabricação de peças
de metal e de compósitos. O COROMA fornecerá,
portanto, a flexibilidade que as empresas
europeias de fabricação de metais e de materiais
avançados necessitam para competir no mercado
global em rápida evolução.
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Flexible, safe and dependable
robotic part handling in
industrial environments

Feasibility study for Bendsai –
world’s first standardised
machine tending robot

Robótica colaborativa para
soldadura de componentes em
construção metálica

Cooperative DuaL-Arm Robot
for Structural Steel fAbrication

PickPlace

Bendsai

CoopWeld

CLARISSA

O projeto PICKPLACE propõe a combinação de
operadores humanos e robôs para obter uma
solução de Pick-and-package segura, flexível,
confiável e eficiente.

Apenas 8% das empresas industriais europeias
integraram soluções robotizadas em 2016. As
soluções robóticas existentes são inacessíveis
para as PMEs e a maioria ainda depende de
ferramentas de fabricação tradicionais
ineficazes. A utilização de robôs para tarefas de
machine tending podem aumentar a eficiência e
a segurança das operações, mas só estão
disponíveis sob customização por parte dos
integradores de soluções robotizadas, e por
vezes difíceis de usar e difíceis de integrar. Desta
forma o projeto Bendsai propõe desenvolver o
primeiro robô para operações de machine
tending standardizado.
O projeto CoopWeld (Robótica colaborativa para
soldadura de componentes em construção
metálica) pretende demonstrar que integração
de programação offline para robôs, sensorização
avançada e sistemas de realidade aumentada
permite a utilização de soldadura robotizada no
fabrico de pequenas séries de conjuntos
estruturais de forma competitiva.
O objetivo do projeto CLARiSSA focou-se,
essencialmente, em desenvolver um robô
cooperativo inovador para operações de
soldadura em tarefas de montagem para
fabricação de aço estrutural
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Sustainable and reliable
robotics for part handling in
manufacturing automation

European SMEs Robotics
Applications

“CooperAtive Robot for Large
Spaces Manufacturing”

STAMINA

O projeto STAMINA recorreu a uma abordagem
holística,
estabelecendo
parcerias
com
especialistas em cada área-chave para
desenvolver uma frota de robôs industriais
autônomos e móveis com diferentes capacidades
sensoriais, físicas para resolver conjuntamente
três tarefas de logística e transporte: Paletização,
kitting e bin-picking.

ESMERA

O objetivo do ESMERA é apoiar as PME da UE na
materialização, teste e promoção de tecnologias
robóticas.

CARLOS

O objetivo do projeto CARLOS foi aplicar os mais
recentes avanços da robótica móvel cooperativa
num cenário industrial representativo em
estaleiros navais. O robô CARLoS será construído
usando tecnologia padrão sob uma abordagem
modular.

3.1.4 Patentes
Na área de propriedade intelectual, há também uma grande variedade de patentes que detêm os direitos
exclusivos em relação a um novo produto ou tecnologia que afetam favoravelmente o desenvolvimento
e a evolução da robótica na industria. Neste sentido, são apresentados nas tabelas seguintes algumas das
patentes identificadas no contexto da aplicação de robótica colaborativa na industria.

Titulo da patente
Numero do pedido
Data de Registo
Solicitado por
Resumo

Isolated human work platform for stabilized
positioning of collaborative robotics
US20180216775A1
2018-08-02
Boeing Co
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Esta patente refere-se a uma plataforma de
trabalho isolada de operadores humanos para
posicionamento estabilizado de robôs
colaborativos. Uma plataforma de base é
fornecida e uma plataforma de trabalho é
posicionada em cima da anterior para suportar
um ou mais operadores. Um ou mais robôs são
suportados
na
plataforma
de
base
independentemente da plataforma de
trabalho, de modo que o movimento da
plataforma de trabalho não afeta as posições
dos robôs. A plataforma de trabalho é isolada
dos robôs para posicionamento estabilizado
dos robôs, de modo que a plataforma de base e a plataforma de trabalho juntos fornecem um espaço
de trabalho colaborativo para os robôs e os humanos.

Link: https://patents.google.com/patent/US20180216775A1/en

Titulo da patente

Autonomous screwing robot

Numero do pedido

EP3192617A1

Data de Registo
2017-07-19
Solicitado por
Airbus Operations SL
Resumo
A invenção refere-se a um robô para aparafusamento automático que compreende uma plataforma
móvel(2), um braço robótico (4) montado em (2), um dispositivo de aparafusamento automático (5)
montado no braço robótico (4), um sistema de alimentação de parafusos (8), um sistema de visão (6)
montado com o braço robótico (4) e adaptado para capturar imagens de uma área de trabalho e um
sistema de reconhecimento de imagens. A plataforma móvel (2) é programada para se mover seguindo
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um caminho pré-definido e para parar em várias posições de trabalho
estáticas dentro desse caminho. O braço robótico é adaptado para
alinhar o eixo da parafusadora com o eixo de um furo alvo guiado
pelo sistema de reconhecimento de imagens. A máquina
parafusadora é capaz de enroscar um grande número de parafusos,
em grandes peças estáticas, e é especialmente adaptada para a sua
utilização na indústria aeronáutica.

Link: https://patents.google.com/patent/EP3192617A1/en

3.2 Sistemas de Logística Interna Robotizada
Para além dos robôs colaborativos, os sistemas de logística interna baseados em AGVs, têm-se tornado
numa ferramenta estratégica importante nas Fábricas do Futuro. Num ambiente industrial muito
competitivo, estes podem contribuir para o aumento da produtividade e diminuição dos custos
associados ao sistema de logística interna, garantindo um fluxo de materiais eficiente e assegurando a
entrega dos mesmos na estação de trabalho correta no tempo certo. Adicionalmente, a introdução deste
tipo de sistemas nas empresas permite ainda libertar os operadores humanos para tarefas de maior
complexidade, e ao mesmo tempo de valor acrescentado para o produto final.
Apesar destas mais valias, o número de PMEs que utilizam estes tipos de soluções logísticas é ainda
reduzido. Existe assim a necessidade de desenvolvimento de plataformas adaptadas ao contexto dos seus
sistemas produtivos, nomeadamente através do desenvolvimento de mecanismos de aumento da
robustez e fiabilidade das plataformas móveis robóticas em ambientes dinâmicos, em particular no
âmbito da aplicação em contexto industrial, e de metodologias de localização e navegação em ambientes
não-estruturados e sem marcadores físicos.
Na próxima secção iremos mostrar alguns exemplos de empresas que fornecem e/ou integram soluções
de logística interna robotizada. Será tida em conta a possibilidade dos seus robôs poderem ser aplicados
às necessidades da industria naval e metalomecânica.
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MiR - Mobile Industrial Robots (MiR)
A MiR é uma empresa dedicada à construção e comercialização de AGVs flexíveis, fáceis de utilizar,
seguros e com um rápido retorno de investimento. Os robôs MiR possuem uma interface de utilizador
intuitivo que permite aos operadores configurarem o robô e criarem rotas para cada uma das missões,
sem deterem qualquer experiência em programação. Estes podem facilmente criar áreas proibidas de
acesso para cada um dos robôs, ativar o acesso a portas automáticas e controlar o acesso a elevadores.
Esta facilidade de utilização é a base para a flexibilidade dos robôs MiR. Adicionalmente, as missões de
cada robô podem ser facilmente atualizadas e o mapa pode ser alterado para corresponder a quaisquer
mudanças verificadas no layout do chão de fábrica. A interface com o utilizador pode ser personalizada
para perfis individuais para especificar o nível de acesso e controlo de cada utilizador. O robô possui ainda
uma API REST com recursos completos que permite que os utilizadores aproveitem os protocolos padrão
para integrar o robô com sistemas ERP existentes. Isto permite que os robôs trabalhem num ambiente
de produção totalmente automatizado. Quando existe a necessidade da utilização de vários robôs, o
software MiRFleet, pode gerir até 100 robôs e prioritizar as tarefas consoante a disponibilidade e
localização de cada.

Figura 15 Robôs MiR em operação
Em termos de instalação, os robôs MiR permitem ainda que cada empresa personalize os seus robôs
consoante as suas necessidades, nomeadamente através da instalação de estruturas no topo dos robôs,
como prateleiras, caixas, transportadores de rolos. Outras opções para módulos de topo podem incluir,
robôs colaborativos, elevadores ou o MiRHook que automatiza a recuperação e o reboque de carrinhos
para cargas pesadas. Os clientes podem escolher o robô certo para cada orçamento e exigência de carga
útil. Desde o MiR100 que pode transportar 100 kg e rebocar até 300 kg, até o MiR200 que pode
transportar 200 kg e rebocar até 500 kg.
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Figura 16 Exemplo de aplicação do MiRHook
Estes robôs são ainda certificados pela ESD (Electrostacis Discharge Association) e para aplicação em salas
limpas.
Movexx
A Movexx International B.V. é um fabricante e fornecedor holandês de rebocadores elétricos. Estes
rebocadores padrão podem ser complementados com opções padrão ou personalizadas. Para além de
rebocadores elétricos, a Movexx tem apostado no desenvolvimento de veículos autónomos (AGVs).
Combinando soluções de sensorização laser, e algoritmos de navegação robustos e um design atraente,
a Movexx oferece a possibilidade de automatizar totalmente os processos de logística interna.

Figura 17 Gama de AGVs da empresa Movexx
Em termos de gama de oferta, a Movexx possui soluções capazes de erguer no máximo cargas de 2500Kg.
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JBT Corporation
A JBT corporation é uma empresa líder no mercado norte americano de soluções tecnológicas para a
industria aeronáutica, alimentação e mais recentemente para automação das tarefas de logística interna
na industria.
No que se refere aos AGVs, esta empresa fornece um leque de soluções muito abrangente, desde: AGVs
de garfos, reboque, transporte carga única e até customizados às necessidades de cada um dos seus
clientes.

Figura 18 Gama de AGVs da empresa JBT Corporation
Na Figura 18, são apresentados alguns dos robôs fabricados pela empresa enquadrados num cenário real
de aplicabilidade.
Vecna Robotics
A Vecna, líder reconhecida em robótica, foi fundada em 1998 por um consórcio de engenheiros do MIT
com base na ideia de que as pessoas são importantes e que as empresas podem ser lucrativas, éticas e
socialmente responsáveis. Nas duas décadas esta empresa tem fornecido plataformas robóticas para
hospitais, NASA, DARPA, e para o departamento de defesa dos Estados Unidos entre outros parceiros.
Hoje, a Vecna Robotics está a utilizar o conhecimento adquirido e a sua experiência para desenvolver
soluções completas de logística interna para ambientes dinâmicos. Na Figura 19, é apresenta a gama
completa de soluções da empresa. Esta possui veículo autónomos capazes de levantar até 3600 Kg e
rebocar até 4500 kg.
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Figura 19 Gama de AGVs da empresa Vecna Robotics
Aethon Robotics
A Aethon Inc. é uma das empresas líder do mercado de fornecimento de AGVs. Os robôs da empresa operam numa
variedade de ambientes, incluindo fábricas e instalações de assistência médica. Os robôs móveis da Aethon também
são usados no setor de serviços. Na Figura 20, é apresentado o modelo de AGV comercializada pela empresa, o
TUG.

Figura 20 Tug a solução de logística interna automatizada da Aethon Robotics.
O robô TUG consegue rebocar carrinhos de forma completamente automática, e navega pelo chão de
fábrica de forma completamente autónoma sem a necessidade de colocar qualquer tipo de
infraestruturas adicionais. Novos modelos foram lançados para os mercados de manufatura que
permitem que o TUG carregue até 635kg.
Omron
A Omron é uma das empresas com maior renome ao nível de fornecimento de soluções de automação
no mercado global. Seguindo a estratégia de constante inovação e expensão da empresa, esta adquiriu
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recentemente a empresa Adept Technologies, permitindo desta forma alargar o leque de soluções
robotizadas passando agora a incluir AGVs, ver Figura 21.

Figura 21 Modelo Robô Adept
A empresa aponta como principais as vantagens da sua solução:


O facto dos seus robôs moveis navegarem recorrendo às características naturais das instalações



O facto de não existir a necessidade de pré-programar os caminhos que o robô móvel deverá
percorrer para atingir um determinado destino



A instalação rápida

Estes robôs têm uma capacidade máxima de carga de 190 kg.

3.2.1 Análise cientifica
Dentro dos resultados da pesquisa realizada para contribuir para o crescimento e evolução da ciência, e
no que se refere a soluções de robótica móvel, destacam-se os seguintes artigos científicos:
[1] Vimal Kumar, C. Selva Kumar, Development of collision free path planning algorithm for warehouse mobile
robot, Procedia Computer Science, Volume 133, 2018, Pages 456-463, ISSN 1877-0509,
https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.07.056.
[2] Hang Li, Andrey V. Savkin, An algorithm for safe navigation of mobile robots by a sensor network in dynamic
cluttered industrial environments, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Volume 54, 2018, Pages 6582, ISSN 0736-5845, https://doi.org/10.1016/j.rcim.2018.05.008.
[3] Sébastien Garnier, Kévin Subrin, Pablo Arevalo-Siles, Guy Caverot, Benoit Furet, Mobile robot stability for
complex tasks in naval industries, Procedia CIRP, Volume 72, 2018, Pages 297-302, ISSN 2212-8271,
https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.03.101.
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[4] Eugene Levner, Leonid Meyzin, Frank Werner, Hierarchical Scheduling of Mobile Robots in ProductionTransportation Supply Chains, IFAC Proceedings Volumes, Volume 42, Issue 4, 2009, Pages 786-791, ISSN 14746670, ISBN 9783902661432, https://doi.org/10.3182/20090603-3-RU-2001.0214.
[5] F. A. X. Da Mota, M. X. Rocha, J. J. P. C. Rodrigues, V. H. C. De Albuquerque and A. R. De Alexandria, "Localization
and Navigation for Autonomous Mobile Robots Using Petri Nets in Indoor Environments," in IEEE Access, vol. 6, pp.
31665-31676, 2018. doi: 10.1109/ACCESS.2018.2846554
[6] Kakoty, Nayan M. and Mazumdar, Mridusmita and Sonowal, Durlav, Mobile Robot Navigation in Unknown
Dynamic Environment Inspired by Human Pedestrian Behavior, Progress in Advanced Computing and Intelligent
Engineering, 2018, Springer Singapore, pp. 441-451

3.2.2 Projetos de I+D:
Os projetos de I+D+I são uma forma eficaz de transferir conhecimento e tecnologia, pois, graças ao seu
financiamento, aumentam a capacidade de inovação das empresas e direcionam a I+D para as
necessidades dos setores produtivos. Na tabela seguinte são apresentados alguns dos projetos
financiados, quer a nível nacional pelo programa P2020, quer financiado a nível Europeu pelos programas
FP7 e H2020, que consideramos relevantes para os setores abrangidos pelo projeto MANUFACTUR4.0.

Título

Intra-Logistics with Integrated
Automatic Deployment

Innovative robotic applications for
highly reconfigurable production
lines

Sustainable and reliable robotics
for part handling in manufacturing
automation

Acrónimo

DESCRIÇÂO

ILIAD

O ILIAD permitirá a transição para a automação de
serviços intralogísticos com as principais empresas
interessadas do setor de distribuição de alimentos,
onde esses desafios são particularmente prementes.

Versatile

O objetivo geral do projeto é fornecer uma ponte para
transferir, demonstrar e validar os resultados mais
recentes em robótica para diferentes ambientes
industriais, comprovando sua aplicabilidade e eficácia.

STAMiNA

A manipulação de peças durante as etapas de
montagem na indústria automóvel é a única tarefa
com níveis de automação abaixo de 30% devido à
variabilidade da produção e à diversidade de
fornecedores e peças. A automação completa de tal
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tarefa não só terá um enorme impacto na indústria
automóvel, mas também atuará como uma pedra
angular no desenvolvimento de manipuladores
robóticos móveis avançados capazes de lidar com
ambientes não estruturados, abrindo novas
possibilidades para a sua aplicabilidade em PMEs.

Sustainable and reliable robotics
for part handling in manufacturing
automation

4

ColRobot

O projeto STAMINA recorreu a uma abordagem
holística, estabelecendo parcerias com especialistas
em cada área-chave para desenvolver uma frota de
robôs industriais autônomos e móveis com diferentes
capacidades sensoriais, físicas para resolver
conjuntamente três tarefas de logística e transporte:
Paletização, kitting e bin-picking.

Conclusões e Recomendações

Como foi possível de verificar ao longo deste documento, as técnicas avançadas de manufatura
abordadas neste documento são transversais a diferentes setores industriais e com elevado potencial de
serem replicadas em diversas áreas.
No que se refere à robótica colaborativa, esta pode ser utilizada em diferentes tarefas, tais como e dentro
das mais usuais: montagem, pick and place, machine tending e outras, nos mais diversos setores
industriais, desde os mais tradicionais até aos setores mais avançados tecnologicamente, trabalhando
lado a lado com operadores humanos. O facto de estes robôs não necessitarem de trabalhar confinados
a células vedadas, diminuindo o espaço ocupado no chão de fábrica, e também o facto da sua
programação ser fácil de aprender e realizar levam a que o seu ROI seja relativamente rápido, permitindo
dessa forma a sua disseminação a empresas que habitualmente não disporiam dos meios para investir
em soluções de robótica.
Os robôs colaborativos apresentam assim um grande potencial de aplicabilidade na industria naval e
metalomecânica, principalmente em operações simples e repetitivas, em que podem facilmente
substituir um operador humano, libertando-o para tarefas de mais relevância, em que as suas
capacidades de destreza sejam valorizadas.
No que se refere à logística interna robotizada, esta é uma tecnologia com ampla aplicação, apresentando
claros benefícios face aos tradicionais sistemas de AGVs, em virtude de não necessitar de trajetos fixos,
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permitindo assim uma maior flexibilidade e rapidez de adaptação a diferentes cenários. A possibilidade
de embarcar braços robotizados nos veículos móveis, facilita ainda mais as tarefas de logística ao permitir
que estes sistemas se desloquem e sejam capazes de efetuar tarefas de carga/descarga em ambientes
preparados para operadores humanos, com o mínimo de alterações nestes, diminuindo os inerentes
custos de adaptação à introdução da robótica.
Apesar desta ampla aplicação, o número de PMEs, principalmente na industrial metalomecânica, que
utilizam este tipo de soluções logística é ainda baixo. Existe a necessidade de realizar o desenvolvimento
de plataforma adaptadas quer em preços, complexidade e quesitos aos processos produtivos das
mesmas. Este desenvolvimento passa pela aposta no desenvolvimento de mecanismos de aumento da
fiabilidade das plataformas moveis em ambientes altamente dinâmicos, sendo que esta aposto passa em
parte pela utilização de sensores de mais baixo custo e de algoritmos mais robustos. Para além disso a
estrutura mecânica dos AGVs deverá ser minimalista, fácil de manutenção, no entanto com robustos
suficiente para a aplicação em ambientes industriais pesados.
Para além das vantagens anteriormente enumeradas, a utilização de sistema robotizados ao nível de chão
de fábrica tem ainda a vantagem de permitir um aumento da traçabilidade dos produtos produzidos, de
uma forma fácil, uma vez que estes podem ser equipados com sensores que permitam obter informação
importante sobre o processo produtivo, reportando essa informação para a plataforma digital da
empresa.
No contexto industrial, os avanços científicos relacionados com a utilização de sistemas robóticos como
dispositivos sensores móveis avançados tem-se focado na necessidade de localização e interação com o
ambiente. No entanto, é particularmente interessante a aplicação de robôs como sistemas ciber-físicos,
em constante conexão com outros sensores industriais e com as infraestruturas de rede de uma unidade
industrial contemporânea.
Ambas estas tecnologias necessitam de uma maior divulgação pela industria metalomecânica e naval,
para potenciar/”puxar” o desenvolvimento, quer por parte empresas e seus produtos, quer por parte de
projetos financiados por fundos comunitários, de soluções mais orientadas às suas necessidades. Será
por outro lado importante divulgar pela parte das entidades de I&D, quer das tecnologias quer das
oportunidades de financiamento enquadradas com as necessidades das industrias destes setores.
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