
Tecnologias de ponta tornam-se mais acessíveis,
facilitando às empresas a tarefa de obter segurança
para o produto e integridade para a marca

Q uando pensamos em qualidade dos produtos, logo relacio-
namos o assunto a aspectos de higiene e limpeza, pureza,
integridade da embalagem, impressão bem feita, entre
outros quesitos. Com isso o tema da segurança alimentar

(food safety) e da qualidade tem estado na ordem do dia, principal-
mente para as indústrias alimentícias, de bebidas, farmacêuticas e
cosméticas, as mais suscetíveis em relação a qualquer problema de
contaminação, pois envolvem diretamente a saúde humana.

Segundo o gerente comercial da linha de Inspeção e Controle
da Qualidade da Sunnyvale, Daniel Sprindys, estudos realizados
no Japão reportam que 30% das reclamações dos clientes são de
contaminantes classificados como perigosos (hard dangerous)
(metais, pedras, vidros, agulhas, plásticos e borrachas) que colo-
cam a saúde do consumidor em risco.

Para fazer frente a essas necessidades do setor industrial dos
bens de consumo e prevenir riscos ao consumidor, assegurando
a qualidade, a segurança dos produtos e a integridade da marca,
a tecnologia para inspeção e controle da qualidade começa a
avançar em ritmo crescente no Brasil, onde houve uma visível
evolução nesse sentido. São equipamentos de detecção de metal,
de inspeção por Raio-X, sistemas de inspeção visual, entre
outros, fornecidos por empresas, que atuam com o desenvolvi-
mento de tecnologia própria ou através de parcerias e represen-
tações de empresas multinacionais. As empresas entrevistadas
neste Especial atuam com diversos tipos de tecnologias e em
aplicações variadas. "Há alguns anos, as indústrias adquiriam
sistemas de inspeção, principalmente os detectores de metais,
por exigência dos clientes, principalmente quando se tratava de
um produto para exportação. Este cenário mudou e a demanda
por equipamentos de inspeção vem crescendo nos últimos anos
no Brasil, assim como a gama de produtos e tecnologias ofereci-
das ao mercado", afirma Sprindys.

Para o diretor da Altec, Pedro Bocchini, as atuais condições
do mercado são favoráveis à adoção de sistemas de inspeção vi-
sual automática nas linhas de produção, tanto pelos fabricantes
de embalagem como pelos usuários de embalagem. "Com a
competição cada vez mais acirrada no mercado, consumidores
mais exigentes, leis de proteção do consumidor abrangentes e a
busca incessante de produtividade, as empresas foram em busca
de ferramentas mais eficazes para garantir a qualidade dos seus
produtos, diminuir seus custos de produção e aumentar a pro-
dutividade das suas fábricas", ele diz.

Um exemplo é o segmento farmacêutico, que possui uma legisla-
ção cada vez mais restritiva, segundo Bocchini, "que praticamente
tornou obrigatória às empresas a utilização de sistemas de visão.
Em outros segmentos, muitas empresas são 'forçadas' pelos clientes
a automatizarem suas linhas de produção visando garantir a quali-
dade dos seus produtos. E há também, mas em menor escala,
muitas empresas que já entenderam as vantagens de adotar siste-
mas de visão nas suas linhas", afirma. "A demanda ainda não é to-
talmente satisfatória para estes produtos, com exceção das grandes
empresas multinacionais, que já trazem uma cultura de automação
das suas matrizes. As empresas de menor porte levam em conta
principalmente o custo do investimento inicial, sem considerar o
retorno que obteriam ao instalar um sistema de visão. Além disso,
a mão-de-obra no Brasil, menos qualificada, ainda é barata,
quando comparada a países mais desenvolvidos, o que leva muitos
empresários a preferirem usar inspeção visual humana, em vez de
automatizar sua linha de produção", afirma Pedro Bocchini.

APLICAÇÕES

O s processos de colheita, transporte, e processamento estão en-
tre os mais vulneráveis, fases em que geralmente os contami-

nantes se agregam aos produtos. "Por esta razão, diversos seg-
mentos necessitam de inspeção confiável nas embalagens. Além



do controle final das embalagens, muitas empresas utilizam de-
tectores de metais inspecionando o recebimento de matérias-pri-
mas para a proteção das máquinas, pois as partículas metálicas
podem danificar equipamentos e dispositivos durante o processa-
mento dos produtos. É uma área que avançou muito", segundo

Sprindys. A Sunnyvale representa a Loma, que detém tecnologia
patenteada de detector de metal com freqüência de operação va-
riável, gerando total flexibilidade para inspecionar diversos tipos
de produtos com o mesmo equipamento, e com maior imunida-
de às interferências externas, como vibrações, choques térmicos e
interferências elétricas. Os sistemas de inspeção por raio-X, hoje
mais acessíveis, permitem realizar diversas inspeções simultanea-
mente nas embalagens, como a identificação de contaminantes,
verificação de peso e falta de produtos. É o caso dos equipamen-
tos Anritsu, que identificam a presença de vidros, arames, pedras,
ossos, a partir de 0.2 mm de diâmetro.

Segundo Sprindys, é importante destacar o avanço na conecti-
vidade dos equipamentos, que possuem porta USB e Ethernet,
possibilitando a coleta dos relatórios e gráficos de inspeção em
tempo real, proporcionando efetiva rastreabilidade do processo
de acordo com as necessidades dos usuários.

Um exemplo de utilização de sistemas de visão ocorre para ga-
rantir a integridade física e dimensional dos produtos que ela pro-
duz, cita Pedro Bocchini. Uma fabricante de tampas para a indús-
tria de cosméticos que não utiliza sistemas de inspeção automática
na sua linha de produção pode causar problemas na linha de en-
vase de seus clientes, caso haja tampas que não estejam com as di-
mensões corretas ou fisicamente íntegras, não se encaixando no
frasco, parando a linha de produção e causando prejuízos, tanto
para a empresa de cosméticos, como para o produtor da tampa.

No caso de uma empresa usuária de embalagem os sistemas de
visão serão utilizados principalmente para garantir a integridade
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dos produtos que vão para o consumidor final. Entre os exemplos
de aplicação na indústria farmacêutica, podem ser citadas a inspe-
ção do nível de líquido dentro de frascos de medicamentos, a veri-
ficação de impurezas dentro de ampolas, a detecção de ausência ou
quebra de comprimido no "blister", entre outros. "São problemas
que poderiam ser evitados se o fornecedor tivesse em suas linhas de
produção sistemas automáticos de inspeção visual, inspecionando
100% do tempo, 100% dos produtos que estão sendo produzidos.
Eles evitariam gastos desnecessários e riscos de processos jurídicos
que podem custar fortunas", diz Bocchini, da Altec.

AVANÇOS TECNOLÓGICOS

ASunnyvale representa empresas de ponta no segmento e atua
com uma equipe comercial e técnica para desenvolver solu-

ções de inspeção para as diversas aplicações industriais, contan-
do com uma rede de distribuição, composta por mais de 20 em-
presas localizadas nas principais regiões do território brasileiro.

Recentemente, agregou uma nova representada, a PCE Phar-
macontrol Electronics, especializada no segmento farmacêutico,
em desenvolvimento de projetos de inspeção através de câmaras
de visão para detecção de defeitos nos produtos e embalagens.

A Altec desenvolve tecnologia própria e mantém acordos de
tecnologia com empresas estrangeiras do setor. Conta com uma
equipe de engenheiros e técnicos dedicada ao desenvolvimento
de seus produtos e ao suporte integral aos seus clientes antes,
durante e após a venda.

Um dos recentes investimentos da Altec foi a aquisição do
know-how tecnológico da HiperVision, empresa especializada
em Visão Industrial e Científica, que irá agregar avanços de soft-
ware e hardware no desenvolvimento dos produtos farmacêuti-
cos da empresa e em outras aplicações de sistemas de visão.
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são. Nesses segmentos, os sistemas de inspeção têm por finalida-
de detectar os defeitos gerados pelos processos de fabricação. Os
defeitos mais comuns na produção dos filmes são furos, man-
chas, pontos pretos, riscos, contaminações (como insetos), bo-
lhas nos filmes e nas laminações, entre outros. E na impressão,
os defeitos mais comuns são desvios do padrão de cores, man-
chas, riscos, má impressão das informações nutricionais e do có-
digo de barras, entre outros, explica Ricardo Forneris, gerente
de vendas regional da Isra Vision para a América do Sul.

A Isra Vision é uma multinacional de origem alemã e atua no
segmento de Inspeção de Superfícies. A empresa abriu a sua
operação na América Latina no final de 2007 e dedica 17% do
faturamento para o departamento de desenvolvimento.

Segundo Forneris, hoje, não basta detectar os defeitos; é preci-

so classificá-los. "Com base na classificação e nos parâmetros de
processo desenvolvemos um aplicativo, chamado 5i, que correla-
ciona todos os dados de processo, permitindo identificar as cau-
sas dos defeitos com respeito às variações de processo, o que
possibilita intervenções antes que os defeitos atinjam grau críti-
co. Outra vantagem é poder redirecionar materiais: se a bobina
produzida para o cliente A não está dentro de suas necessidades,
o aplicativo analisa as bobinas produzidas, compara o grau de
qualidade e redireciona uma bobina de maior qualidade para
este cliente e a produzida para ele, para outro, com exigências
menores, garantindo assim o ganho e a satisfação dos clientes."

A PrestMac atua no setor de equipamentos de vídeo-inspeção
e controle de qualidade para filmes e impressão, através do de-
senvolvimento de sua própria tecnologia, e também mantém
parcerias com diversas empresas nacionais e estrangeiras. Forne-
ce sistemas de estrobo, sistema de vídeo-inspeção e está desen-
volvendo o sistema de detecção de defeitos, que está em projeto,
tendo realizado investimentos nos sistemas de informática de to-
da a empresa, e no desenvolvimento de novas tecnologias de
sensores e controladores. O diretor da PrestMac, Bernardo Co-
llaço, exemplifica as aplicações para esse tipo de equipamento.
"Em máquinas de impressão que operam a velocidades superio-
res a 70 m/min, o uso de sistemas de detecção por estrobo trou-
xe a possibilidade de se visualizar os defeitos no momento da
impressão, e não apenas no final do trabalho, permitindo corri-
gir imediatamente erros e imperfeições, e reduzindo o volume
de material rejeitado", afirma Collaço.
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