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Dos bilhões de produtos fabricados e inspecionados a cada dia, poucos poderiam ser feitos sem algum nível de 
automação industrial. A fabricação moderna exige altos padrões de controle de qualidade. A inspeção manual 
é lenta, propensa a erros e impedida pelo tamanho do produto, restrições de espaço, condições de iluminação 
e velocidades rápidas da linha de produção. A inspeção automatizada, por outro lado, maximiza o rendimento, 
aumenta a qualidade e reduz os custos de fabricação.

A maioria dos fabricantes usa máquinas automatizadas, como sensores, porque são adequadas para tarefas 
de inspeção repetitiva. Os sensores são mais rápidos, mais objetivos e funcionam continuamente. Eles 
podem inspecionar centenas ou até milhares de peças por minuto, fornecendo resultados de inspeção mais 
consistentes e confiáveis.

Mas todos os sensores não são criados iguais. Os sensores fotoelétricos de baixo custo podem realizar apenas 
um número limitado de tarefas simples, como verificação de posição e contagem básica. Eles não podem distinguir 
entre padrões ou cores. E com sua configuração de montagem rígida, eles não podem lidar com o desalinhamento 
ou a variabilidade comuns na maioria das células de trabalho. Os sensores de visão oferecem maior flexibilidade, 
executam vários tipos de inspeção em uma única imagem e geram dados adicionais valiosos para melhorar a 
qualidade e o processo.

Este guia fornece uma introdução aos sensores de visão e suas aplicações comuns em automação de fábrica. Ele 
é projetado para ajudar os fabricantes a determinar se os sensores de visão são adequados para eles e, em caso 
afirmativo, ajudá-los a identificar suas necessidades.

INTRODUÇÃO AOS SENSORES DE VISÃO
O CASO DA AUTOMAÇÃO COM VISÃO INDUSTRIAL
Por Brian Benoit, Cognex Corporation
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TIPOS DE SENSORES
Existem várias maneiras de extrair dados de uma linha de produção. Na automação de fábrica, os sensores são usados 
em células de trabalho para coletar dados para inspeção ou para acionar outros dispositivos. Esses sensores se 
enquadram em várias categorias; fotoelétrico, fibra óptica, proximidade, ultrassom e visão são os mais comuns.

Todos os sensores de automação de fábrica são rápidos, com várias leituras por segundo necessárias para a maioria 
das aplicações. A saída de dados é tipicamente binária, entregue como um resultado “sim/não”, “presente/ausente” 
ou “aprovado/reprovado”. Em alguns casos, os sensores fornecem saídas de medição simples, embora não sejam 
projetados para precisão e exatidão. A maioria dos sensores normalmente suporta vários protocolos de comunicação 
para se comunicar com equipamentos a montante e a jusante e notificar aos sistemas se uma peça está presente ou 
passa pela inspeção.

Figura 1: Os sensores se enquadram em várias categorias e podem atuar de forma complementar.

Em alguns casos, diferentes tipos de sensores atuam como tecnologias complementares. Sensores fotoelétricos 
podem ser usados em conjunto com sensores de visão para comunicar se uma peça está a caminho para 
acionar a câmera em um sistema de visão industrial. Considere um sistema de inspeção de nível de enchimento 
em uma cervejaria. Cada garrafa passa por um sensor de inspeção, que aciona um sistema de visão para 
acender uma luz estroboscópica e tirar uma foto da garrafa. Depois de adquirir a imagem e armazená-la na 
memória, o software de visão processa e analisa e emite uma resposta de aprovação/reprovação com base no 
nível de preenchimento. Se o sistema detectar uma garrafa preenchida incorretamente—uma falha—ele sinaliza 
para um desviador rejeitar a garrafa. Um operador pode visualizar os frascos rejeitados e as estatísticas do 
processo em andamento em uma exibição.

Sensores Fotoelétricos Sensores de Fibra Óptica

Sensores de 
Proximidade

Sensores 
Ultrassônicos

Sensores  
de Visão
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Vantagens dos sensores de visão
Os sensores de visão fornecem resultados rápidos de aprovado/reprovado, sim/não e passar/não passar para resolver 
desafios de inspeção automatizados de maneiras diferentes dos outros tipos de sensores.

Identifica características que sensores 
fotoelétricos não conseguem
Os sensores de visão localizam e inspecionam 
recursos altamente padronizados que outros 
sensores não podem.

Elimina gatilhos externos
Os sensores de visão superam o 
posicionamento impreciso das peças 
usando uma análise de imagem múltipla 
patenteada para determinar se uma peça 
está presente.

Inspeciona vários recursos de peça
Um único sensor de visão pode executar 
vários tipos de inspeção em uma imagem  
de destino.

Funciona em um monitor inteligente ou PC
Os operadores podem configurar novos 
parâmetros ou ajustar as inspeções existentes 
em um PC para facilitar a interação no chão 
de fábrica.

Otimiza a iluminação, o brilho  
e o contraste da imagem 
Os sensores modulares de visão podem 
ser equipados com opções flexíveis de 
iluminação e filtro para criar imagens 
melhores e obter resultados mais 
consistentes e confiáveis.

Lida com o desalinhamento  
e a variabilidade
Os sensores de visão podem detectar objetos 
independentemente de sua velocidade ou 
posição na linha—não é necessário nenhum 
ajuste mecânico.

Fácil de usar
Ambientes de desenvolvimento  
simples são projetados para usuários  
novos e experientes.

SENSORES DE VISÃO: UMA 
CATEGORIA À PARTE
Os sensores de visão exibem várias características que os tornam 
especialmente eficazes para a automação de fábrica. Para não ser 
confundido com os sensores digitais dentro de uma câmera, os 
sensores de visão são uma categoria de sistema de visão industrial 
projetada para realizar simples inspeções de presença/ausência e 
entregar resultados de aprovação/reprovação em ambientes não 
estruturados. Os sensores de visão combinam a capacidade de 
uma câmera fotográfica com o poder de processamento de um 
computador para tomar decisões sobre a posição, a qualidade e a 
integridade de uma peça ou produto fabricado. Os sensores de visão 
incluem uma biblioteca de ferramentas de software que executam 
diferentes tipos de inspeções, até mesmo realizando vários tipos 
de inspeções e entregando múltiplos resultados de aprovação/
reprovação a partir de uma única imagem adquirida. De forma 
crítica, e ao contrário de outras categorias de sensores, os sensores 
de visão podem lidar com vários pontos de inspeção por alvo. Os 
sensores de visão também podem detectar seus alvos por padrão, 
recurso e cor. Eles podem detectar partes específicas dentro de uma 
região muito ampla de interesse e podem fazê-lo dinamicamente à 
medida em que a peça se move ao longo da linha.

Figura 2. Os sensores de visão executam aplicações 
simples à prova de erros, como inspeções de 
presença/ausência e aprovação/reprovação.
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Os sensores de visão executam inspeções primeiro 
localizando a peça na imagem e, em seguida, 
procurando recursos específicos nessa peça. Quando 
o campo de visão (FOV) é definido, um operador pode 
executar ferramentas de visão em todo o alcance do 
alvo para inspecionar vários recursos para sua presença, 
integralidade ou orientação—tudo em uma única 
imagem. E mesmo que a saída de dados seja binária, 
os dados agregados podem ser usados   downstream 
para melhorar os processos e executar diagnósticos 
em uma célula de trabalho específica. Ao contrário de 
qualquer outro sensor, um sensor de visão pode lidar 
com o desalinhamento e a variabilidade previsível em 
uma célula de trabalho, para que os operadores possam 
usá-los em células pré-configuradas sem a necessidade 
de realizar várias alterações caras e demoradas. 
Considerando que os sensores de fonte pontual devem 
estar perfeitamente alinhados para funcionar, os 
sensores de visão são projetados para lidar com um alto 
grau de variabilidade. Um objeto pode, portanto, ser inspecionado em qualquer posição na esteira.

Os sensores de visão geralmente não exigem programação e fornecem uma configuração guiada fácil por meio de 
interfaces de software de visão fáceis de usar. A maioria é facilmente integrada a sistemas maiores para fornecer 
inspeções de ponto único e múltiplo com processamento dedicado. A maioria oferece comunicações Ethernet 
integradas, que permitem aos usuários trocar dados com outros sistemas para comunicar resultados e acionar etapas 
subseqüentes de uma inspeção. Uma rede de sensores de visão pode ser facilmente conectada a redes de fábricas e 
empresas, permitindo que qualquer estação de trabalho na fábrica exiba resultados, imagens e dados para controle de 
processo. Dependendo do sistema ou aplicação específica, o software de visão configura os parâmetros da câmera, 
toma a decisão de aprovação/reprovação, se comunica com o chão de fábrica e suporta o desenvolvimento de IHM.

Os sensores de visão resolvem a detecção 
avançada de presença/ausência ao:

 ▪ Detectar uma peça, encontrando um 
recurso de peça real

 ▪ Inspecionar recursos que outros 
sensores não podem

 ▪ Inspecionar recursos de várias partes 
simultaneamente

 ▪ Superar diferentes posições de peças na 
linha

Sensor de visão inspeciona a peça

REPROVADOAPROVADO

OU

Resultado de
Aprovado/Reprovado Os dados são coletados

Figura 3. Os sensores de visão combinam a potência de um sistema de visão industrial com a simplicidade e acessibilidade de um 
sensor industrial, solucionando facilmente inspeções simples e comunicando os resultados.
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SENSORES DE VISÃO VS. 
SISTEMAS DE VISÃO
A escolha da solução de visão industrial certa geralmente 
depende dos requisitos da aplicação, incluindo o ambiente 
de desenvolvimento, a capacidade, a arquitetura e o 
custo. Em alguns casos, os sensores industriais de visão 
e os sistemas industriais de visão podem atender às 
necessidades de uma operação. Modelos diferentes são 
projetados para atender aos diversos requisitos de preço 
e desempenho. Os sensores de visão são similares aos 
sistemas de visão em seus poderosos algoritmos de visão, 
hardware autônomo e de nível industrial e aquisição e 
processamento de imagens em alta velocidade. Ambos 
são projetados para executar tarefas altamente detalhadas 
em linhas de produção de alta velocidade. E enquanto 
todos executam inspeções, eles são projetados para 
diferentes tarefas. Enquanto os sistemas industriais de visão realizam orientação e alinhamento, reconhecimento 
óptico de caracteres, leitura de código, medição e metrologia, os sensores de visão são criados para determinar a 
presença/ausência de peças e gerar resultados simples de aprovação/reprovação. Os sensores de visão também são 
diferenciados pela relativa facilidade de uso e rápida implementação.

Os sensores de visão não possuem as ferramentas de visão mais sofisticadas disponíveis em sistemas industriais 
de visão autônomos, mas podem executar um grande número de tarefas de visão em ambientes de automação e 
logística de fábrica. Os sensores de visão também são mais acessíveis que os sistemas industrias de visão e exigem 
menos experiência para serem executados.

COMPONENTES DO SENSOR DE VISÃO
Os sensores de visão compartilham muitos componentes comuns com os sistemas de visão, incluindo iluminação, 
lentes, sensores de imagem, controladores, ferramentas de visão e protocolos de comunicação. A maioria dos 
componentes de hardware de visão industrial, como módulos de iluminação, sensores e processadores, está 
disponível comercialmente no mercado (COTS). Em muitos casos, eles também podem ser adquiridos como um 
sistema integrado com todos os componentes em um único dispositivo.

Iluminação: Ilumina a peça que está sendo inspecionada, permitindo que seus recursos se destaquem para que 
possam ser vistos claramente pela câmera.

Lente: Captura a imagem e a apresenta ao sensor 
em forma de luz.

Sensor de imagem: converte a luz em uma imagem 
digital, que é então enviada ao processador para 
análise.

Ferramentas de Processamento de Visão: 
Processa e otimiza uma imagem para análise; revê 
a imagem e extrai informações necessárias; usa 
algoritmos para executar a inspeção necessária e 
tomar uma decisão relacionada.

Comunicações: Um sinal de E/S discreto ou dados 
enviados por uma conexão serial para um dispositivo 
que está registrando informações ou as usando. Figura 4. As ferramentas de visão compactas, modulares e poderosas 

de um sensor e o processamento dedicado podem ser facilmente 
configurados para resolver uma ampla gama de aplicações.

Sensores 
de Visão

Sistemas de 
Visão 2D

  Presença/Ausência  
  Inspeção  
  Orientação/ 
  Alinhamento 
  OCR/OCV 
  Leitura de Código 
  Calibração/Medição 

Peça sendo
inspecionada

Iluminação

Lente

Sensor
de Imagem

LLente Ferramentas de
Processamento

de Imagem
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SOLUCIONANDO APLICAÇÕES COM SENSORES DE VISÃO
Empresas em uma ampla gama de indústrias, incluindo manufatura pesada, alimentos 
e bebidas, automotiva, eletrônica, logística e transporte contam com sensores de visão 
para realizar inspeções simples de aprovação/reprovação que ajudam a garantir que 
os produtos e embalagens estejam livres de erros e atendam a rigorosos padrões de 
qualidade. Ao usar sensores de visão nos principais pontos do processo, os defeitos 
podem ser detectados mais cedo no processo de fabricação e os problemas do 
equipamento podem ser identificados mais rapidamente.

A primeira etapa em qualquer aplicação de sensor é localizar ou fixar o objeto ou recurso 
de interesse dentro do FOV da câmera. As ferramentas de correspondência de padrões 
e de borda fazem isso, detectando até mesmo recursos de peças desafiadores, como 
objetos transparentes, texto impresso e dimensões aproximadas, que os sensores 
fotoelétricos não conseguem.

Uma vez que o sensor tenha uma referência, ele usa as ferramentas de padrão, 
contagem de pixels, brilho, contraste e borda para realizar uma inspeção. Os dados são 
comparados com as especificações, tolerâncias ou limites da inspeção para tomar uma 
decisão, que é comunicada como uma saída de dados binários.

FERRAMENTAS DE VISÃO 
As ferramentas de visão são o que, em última análise, colocam os sensores industriais de visão separados dos outros 
sensores. A tecnologia de visão desempenha um papel muito importante até mesmo nas inspeções de presença/
ausência mais básicas. As ferramentas de visão típicas incluem padrão, contagem de pixels, brilho, contraste e 
ferramentas de borda. Notavelmente, um sensor de visão pode inspecionar vários alvos dentro de uma única imagem, 
bem como executar vários tipos de inspeção com base em diferentes ferramentas.

Ferramenta de Padrão: Usada para referenciar uma ferramenta de inspeção, bem como para realizar 
inspeção e contagem. Executa melhor em padrões com contraste nítido e em alvos suficientemente 
pequenos para permitir variabilidade e assimetria no FOV.

A ferramenta padrão confirma que a junta está presente e instalada na área correta.

Ferramenta de Brilho: Retorna o brilho médio de pixels para uma região de interesse. A iluminação deve 
ser estável e previsível.

A ferramenta de brilho confirma a presença de todas as 10 cápsulas mostrando o maior delta entre as áreas de aprovação/reprovação.
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Ferramenta de Contraste: Compara o contraste em toda a região de interesse. Uma ferramenta útil se 
houver mudanças imprevisíveis em peças com falha.

Alto contraste na área alvo indica a presença de um diodo.

Ferramenta de Borda: Inspeciona uma “borda” de alto contraste ao longo de um caminho 
específico. Pode definir limites para eliminar o ruído.

Várias ferramentas de borda medem pixels para detectar uma borda limpa em uma broca de perfuração.

Ferramenta de Contagem de Pixels: Retorna o número total de pixels entre um intervalo definido. Isso 
funciona bem para grandes aplicações FOV.

A ferramenta de contagem de pixels confirma a presença de 13 furos separados dentro de um alvo, determinando o valor do pixel.

Contagem de Pixels Coloridos: Retorna um número de pixels dentro de uma região de interesse 
especificada que atende a cores treinadas. Isso funciona melhor se a iluminação for aplicada 
uniformemente, pois os pontos de acesso podem causar problemas.

A ferramenta de contagem de pixels de cor confirma a integridade da embalagem, identificando os valores de pixel das 
cores treinadas na região de interesse.
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ESCOLHENDO UMA SOLUÇÃO DE SENSOR DE VISÃO
Os requisitos de tecnologia e aplicação para inspeções automatizadas estão em constante evolução. O ambiente de 
desenvolvimento, a iluminação e a modularidade são alguns dos recursos mais importantes a serem considerados ao 
selecionar um sensor de visão.

Ambiente de Configuração Padronizado
Mesmo os usuários novatos em visão devem ser capazes de configurar e instalar facilmente um sensor de visão. 
Ao selecionar um sensor de visão, considere não apenas as necessidades atuais de inspeção, mas também as 
futuras aplicações que podem exigir sistemas de visão mais potentes e flexíveis. Processamento rápido e um link de 
comunicação confiável para outros equipamentos de automação de fábrica são essenciais.

Iluminação Integrada
Ambientes de fábrica e restrições de espaço podem dificultar a obtenção de condições de iluminação adequadas. 
Isso pode ser problemático para os sensores de visão, que dependem de iluminação uniforme e difusa para as peças 
de fixação e realizam inspeções robustas com ferramentas de brilho, contraste e contagem de pixels. Os sensores 
de visão geralmente vêm com iluminação integrada e podem ser conectados a iluminação externa adicional, se 
necessário. A seleção de um sensor de visão com iluminação embutida economiza dinheiro na iluminação externa e 
nos acessórios de montagem.

Design Modular Flexível
Pode ser difícil montar um sensor de visão no local preciso para obter o FOV ideal, a resolução da imagem e 
a iluminação da peça. Os sensores de visão com formatos pequenos, que se encaixam em qualquer espaço e 
podem ser configurados para instalação de montagem em ângulo reto e em linha, ajudam a colocar as inspeções 
em funcionamento rapidamente. O design modular simplifica os caminhos ópticos e o roteamento de cabos e 
permite que os usuários alterem luzes, óptica e lentes no campo para trocas rápidas de linha ou modificações 
na aplicação. Os modelos com lentes de foco automático eliminam a necessidade de redefinir ou ajustar 
manualmente a altura de montagem.

Figura 5. A linha In-Sight 2000 oferece um design modular com luzes, lentes, filtros e capas substituíveis em campo. Um anel LED 
integrado produz iluminação uniforme e difusa em toda a imagem, minimizando a necessidade de iluminação externa dispendiosa.
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CONCLUSÃO
Em comparação com os outros tipos de sensores no mercado, os sensores de visão expandem grandemente os 
tipos de inspeções simples que um fabricante pode executar e fornecem informações para além de uma peça estar 
simplesmente presente ou ausente. Os sensores de visão podem inspecionar vários elementos por alvo, diferenciar 
cores e responder bem ao desalinhamento e à variabilidade planejada. Ao reduzir defeitos e aumentar o rendimento, 
os sensores industriais de visão podem ajudar os fabricantes a simplificar suas operações e aumentar a lucratividade. 
Com uma variedade de ferramentas de visão e a possibilidade de realizar várias inspeções por alvo, os sensores de 
visão podem reduzir o tempo de ciclo e melhorar a qualidade do produto a jusante.

O DIFERENCIAL COGNEX
Seja qual for o seu ambiente, restrições de recursos e necessidades de ferramentas específicas, os sensores da 
Cognex podem ajudar. Com velocidades de até 6.000 peças por minuto, os sensores de visão da Cognex definem 
novos padrões de valor, facilidade de uso e flexibilidade graças a uma poderosa combinação de ferramentas de 
visão Cognex In-Sight®, configuração simples e um design flexível e modular. Os sensores de visão da linha In-Sight 
2000 são compactos, configurados para instalação de montagem em ângulo reto e embutido em espaços apertados. 
Óptica e iluminação integradas e alternáveis   em campo ajustam-se às mudanças nos requisitos das aplicações e 
eliminam o custo da iluminação externa. A interface do EasyBuilder do In-Sight Explorer fornece uma configuração 
de aplicação rápida, passo a passo, que permite que até mesmo usuários iniciantes atinjam um desempenho de 
inspeção extremamente confiável em praticamente qualquer ambiente de produção. Os sensores de visão In-Sight 
2000 são configurados com o software In-Sight Explorer—o ambiente mais utilizado no mundo para configurar e 
manter aplicações de visão industrial.

Para mais informações sobre os sensores de visão da Cognex, visite www.Cognex.com.

Brian Benoit é Gerente Sênior de Marketing de Produtos para a área de 
Produtos de Sensores da Cognex Corporation. Antes de ingressar na Cognex, 
Brian trabalhou na Collaborative Robots, onde a tecnologia de visão serve como 
um componente fundamental.

Sobre o autor
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Empresas em todo o mundo confiam na visão e leitura de código de barras da Cognex 
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CONSTRUA A SUA VISÃO

LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS POR IMAGEM
Os leitores industriais de código de barras da Cognex e os terminais 
móveis com algoritmos patenteados fornecem as mais altas taxas 
de leitura para os códigos 1D, 2D e DPM, independentemente da 
simbologia de código de barras, tamanho, qualidade, método de 
impressão ou superfície.

 ▪ Reduz de custos
 ▪ Aumenta o rendimento
 ▪ Controla a rastreabilidade

www.cognex.com/pt-br/products/barcode-readers

SISTEMAS DE VISÃO 2D
Os sistemas industriais de visão da Cognex são inigualáveis em sua 
capacidade de inspecionar, identificar e orientar as peças. Eles são 
fáceis de implementar e fornecem desempenho confiável e repetitivo 
para as aplicações mais desafiadoras.

 ▪ Classificação industrial com uma biblioteca de ferramentas de 
visão avançadas

 ▪ Aquisição e processamento de imagens em alta velocidade

 ▪ Excepcional flexibilidade de aplicação e integração

www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision

PERFILADORES A LASER 3D
Os perfiladores a laser In-Sight da Cognex e os sistemas de visão 
3D oferecem facilidade de uso, potência e flexibilidade para obter 
resultados de medição confiáveis e precisos para as aplicações 3D 
mais desafiadoras.

 ▪ Os sensores calibrados de fábrica fornecem taxas de 
digitalização rápidas

 ▪ Software de visão líder do setor com poderosos conjuntos de 
ferramentas 2D e 3D

 ▪ Design compacto, com classificação IP65, suporta ambientes de 
fábrica severos 

www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision/3d-laser-profilers

http://www.cognex.com/pt-br/products/barcode-readers
http://www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision
http://www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision/3d-laser-profilers

