
Informação de segundo plano 
 

 

Colaborações entre homem e robô exigem atenção especial 

quando o assunto é segurança 

 

No caminho para Robot Safety  

 

Ostfildern, junho 2016 – Por muito tempo, pessoas e robôs 

trilharam caminhos diferentes por razões de segurança. Hoje, 

aumentos de produtividade e mudanças demográficas com a 

mão-de-obra cada vez mais idosa são a força motriz por trás 

do aumento do potencial das colaborações entre homem e 

robô. No entanto, o tema segurança desempenha um papel 

central quando pessoas e robôs dividem um espaço de 

trabalho. Na prática, isso significa uma avaliação individual 

de segurança de cada aplicação. 

 

Na década de 50, o americano George Devol introduziu a era dos 

robôs industriais com o seu pedido de patente para “uma entrega 

programada de artigos”. Em 1961, o Unimate foi o primeiro robô a 

ser usado na produção da General Motors. Para garantir a 

segurança dos funcionários, era uma separação rigorosa entre 

pessoas e máquinas. Os robôs deveriam substituir a mão-de-obra 

e permaneciam encarcerados em uma cela para a realização de 

suas tarefas. Espaços de trabalho separados e nenhuma 

interação direta entre pessoas e máquinas: esses princípios 

permaneceram inalterados por mais de 50 anos. Essas aplicações 

de robôs não conseguiram cumprir o desejo de que pessoas e 

robôs compartilhassem o espaço de trabalho e de vida, como nas 

ficções científicas.  
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Uma nova era na robótica 

Com um novo tipo de robôs, os chamados Cobots, isso agora 

deve mudar. O nome Cobots vem da combinação das palavras 

“Colaboração” e “Robô”. Em contrapartida com a cooperação, na 

colaboração entre homem e robô (CHR), pessoas e robôs dividem 

um espaço de trabalho. Com isso, os pontos fortes e as vantagens 

das máquinas, como confiabilidade, resistência e repetitividade, 

são combinadas com os pontos fortes dos humanos, como 

destreza, flexibilidade e possibilidade de decisão. Em tais 

colaborações entre homem e robô, os espaços de trabalho dos 

humanos e dos robôs se sobrepõem temporal e espacialmente. 

Para a CHR, são utilizados robôs leves, que podem mover cargas 

de aproximadamente 10 kg. Como robôs de serviço, eles devem 

“dar uma mãozinha” para pessoas com trabalho fisicamente 

exigente ou monótono. As aplicações típicas são aplicações Pick 

and Place, o manuseio entre diferentes etapas de produção ou 

aplicações Follow-the-Line, onde o robô deve executar com 

precisão uma trajetória prescrita (por exemplo, ao traçar um 

contorno ou nos trabalhos de colagem).  

 

Colisão não é (mais) excluída 

As aplicações CHR colocam novas demandas de segurança. Uma 

característica distintiva essencial entre aplicações robóticas 

“clássicas” e a CHR, é que colisões entre uma máquina e uma 

pessoa são um cenário possível. No entanto, elas não podem 

causar ferimentos. Os pré-requisitos para uma colaboração sem 

ferimentos são tanto controles mais confiáveis como sensores 

inteligentes e dinâmicos no próprio robô. Ou seja, o robô também 

percebe quando ocorrerá uma colisão. Por outro lado, as bases  

 

normativas devem estabelecer normas confiáveis de segurança. A 

especificação técnica ISO/TS 15066 “Robots and Robotic Devices 
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- Collaborative industrial robots”, publicada no primeiro semestre 

de 2016, é fundamental para isso. Com essa especificação 

técnica, colaborações seguras entre homem e robô podem ser 

implementadas depois de serem validadas.  

 

Na ISO/TS15066, estão descritos quatro tipos de colaboração 

como princípios de proteção:  

- parada de vigilância relacionada com a segurança; 

- condução manual; 

- monitoramento da velocidade e da distância; 

- limitação de potência e força. 

 

Na implementação de uma colaboração segura entre homem e 

robô (CHR), o integrador do sistema pode selecionar uma ou mais 

combinações desses “tipos de colaboração” para a sua aplicação. 

A especificação técnica também é a primeira norma que fornece, 

no seu Anexo A, informações detalhadas sobre limiares de dor 

para diferentes regiões do corpo. Esses valores formam a base 

para implementar uma aplicação com uma “Limitação de potência 

e força”.  

 

Na prática, pode-se observar que, com a ISO/TS15066, a 

colaboração entre homem e robô é muitas vezes implementada 

através da combinação do “Monitoramento da velocidade e da 

distância” e de uma “Limitação de potência e força”. No entanto,  

 

continuarão a existir aplicações de robô que não poderão ocorrer 

sem uma cerca de proteção. Os motivos são, por exemplo, 

ferramentas ou peças afiadas ou pontudas, ou quando são 

necessárias forças e velocidades elevadas para o processo. 
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No anexo da especificação técnica ISO/TS15066, está descrito 

um modelo de zonas corporais. Ele fornece informações sobre os 

limiares de colisão para cada parte do corpo (por exemplo, 

cabeça, mãos, braço ou perna); se a aplicação permanece dentro 

desses limites durante um encontro entre homem e robô, então 

ela está em conformidade com a norma. Esses limiares de dor são 

usados na prática para a validação de uma CHR segura. Para 

medir as forças e as velocidades, a Pilz desenvolveu um medidor 

de colisão e já o testou com sucesso no setor automobilístico. 

Equipado com molas e sensores, as forças atuantes em uma 

colisão com um robô podem ser registradas com exatidão, depois 

elas são avaliadas pelo software e comparadas com as 

especificações da ISO/TS 15066.  

 

Como membro do Comitê Internacional de Normas, a Pilz 

colaborou ativamente com fabricantes de robôs, integradores, 

centros de testes (notified bodies, como BG) e outras empresas 

de automação na concepção dessa norma pioneira para a 

colaboração entre homem e máquina no ambiente industrial. 

 

Sistemas modular de sensores para robôs seguros 

A tecnologia de sensores segura desempenha um papel 

fundamental na implementação técnica das aplicações de robôs:  

 

para atender a todas as exigências de segurança, é necessário 

um sistema modular de sensores.  

 

Se a intervenção humana no processo de produção for, em 

princípio, indesejável ou não necessária, as máquinas e os 

sistemas serão cercados por dispositivos mecânicos de proteção 

que os separam espacialmente. Normalmente, a regra para essas 

células robotizadas é que elas somente precisam ser acessadas 
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para a realização de manutenção. Portas de proteção são 

adequadas para esse acesso, mas elas também devem ser 

protegidas por sensores: se uma porta de segurança for aberta, o 

sensor vai reconhecer isso e gerar um sinal de desligamento para 

o controle seguro da máquina. 

 

Dependendo dos requisitos, situação de instalação e condições 

aplicacionais, diferentes princípios de confirmação e modelos são 

usados: os sensores magnéticos seguros sem contato são uma 

solução muito econômica para a instalação coberta, enquanto 

sensores seguros baseados em RFID, ou seja, as chaves de 

segurança PSENcode permitem uma liberdade máxima de 

montagem e garantem a maior proteção contra manipulação. 

 

Se, por exemplo, for necessário colocar os dispositivos de 

proteção perto de um movimento perigoso em espaços apertados, 

haverá o perigo de funcionamento perigoso por inércia. Aqui, é 

necessária a utilização de um dispositivo de bloqueio seguro. Os 

dispositivos de bloqueio mecânicos com travamento acionado por 

força de mola, como PSENmech ou sistemas de porta de 

segurança integrada, como PSENsgate, PSENmlock e 

PSENslock, assumem essas tarefas. Existe um grande número de 

variantes de aparelhos para todos esses princípios técnicos de 

segurança, de modo que existe uma implementação possível para 

quase todos os cenários de monitoramento concebíveis. 

 

Na construção automobilística auxiliada por robôs, podem ser 

utilizadas, por exemplo, as chaves de segurança PSENcode, 

capazes de monitorar até três posições com apenas um sensor. 

As áreas de aplicação para elas são interfaces entre pessoas e 

robôs, em que também são necessárias intervenções manuais, 

por exemplo, para o carregamento e descarregamento das peças 
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de chaparia das células robotizadas cercadas por grades 

protetoras.  

Nas aplicações robóticas onde, por exemplo, é necessário um 

controle humano, a colocação de peças ou um retrabalho, 

dispositivos de segurança sem contato, como cortina de luz de 

segurança, são frequentemente usados como controle de acesso.  

 

Além disso, poderá ser necessário instalar um protetor contra 

acesso traseiro, na força de cortinas de luz de proteção instaladas 

horizontalmente ou um scanner laser de segurança. Em alguns 

casos, tapetes de segurança são a escolha preferida se, por 

exemplo, os sistemas ópticos estiverem sujeitos a restrições 

processos, como poeira, fumaça, neblina, vapores e problemas de 

disponibilidade. 

 

Quando pessoas e robôs dividem um espaço de trabalho comum, 

é feita uma tentativa de garantir a segurança da aplicação com 

componentes e funções de segurança no ou sobre o robô. Por 

exemplo, as funções de movimento no robô são combinadas com 

sensores de curta distância, com monitoramento de torque 

integrado no robô ou com um sistema de sensores táteis ao redor 

de todo o robô. Os movimentos neste tipo de aplicação robótica 

são significativamente mais lentos do que nas aplicações 

completamente automatizadas. Essas filosofias de segurança são 

consideradas de ponta na área de robótica de serviço em relação 

à colaboração entre homem e robô, mas as aplicações também 

podem ser implementadas levando em consideração outros 

requisitos de segurança.  

 

Espaço livre de perigo – com proteção dinâmica 

Nas colaborações entre homem e robô com robôs de maior carga 

útil, os conceitos de segurança mencionados atingem os seus 



Página 7 de 9 

 

limites, portanto, são necessários outros conceitos de segurança. 

Nessas aplicações, é necessária uma consideração muito mais 

gradual dos eventos. Por exemplo, deve ser feita uma distinção se 

uma pessoa está no espaço de ação de um possível movimento 

perigoso (espaço de alerta) ou se ela já se encontra em uma zona 

com maior exigência de segurança (espaço protegido). 

Idealmente, esses espaços devem ser adaptados dinamicamente 

e, por exemplo, rastrear o movimento monitorado seguro da 

máquina ou de um robô. Nesse ambiente, as colaborações entre 

homem e robô podem ser implementadas de modo que os 

dispositivos de proteção estáticos atinjam os seus limites. 

 

Novos métodos baseados em câmeras são capazes de monitorar 

com segurança os campos e os espaços protegidos 

multidimensionamente, como no sistema de câmera 3D 

SafetyEYE para o monitoramento seguro do espaço. Tais 

sistemas de sensores abrem novas possibilidades no design da 

aplicação graças ao seu princípio funcional 3D. Além disso, os 

arranjos do espaço protegido podem ser adaptados novamente a 

cada etapa do processo. 

 

Novos desenvolvimentos nessa área são causados pelas 

exigências das próximas aplicações: uma combinação de robôs 

seguros com um sistema de câmera 3D seguro com uma intensa 

comunicação pode mesclar e otimizar diferentes etapas de 

processo. Os robôs seguros conhecem sua posição, velocidade e 

direção de movimento seguras, o sistema de câmera seguro 

conhece a posição dos objetos (pessoas) no entorno do raio de 

ação dos robôs. Em vez de o desligamento rígido, o sistema geral 

poderá reagir de forma muito mais flexível no futuro, evitando 

paradas desnecessárias e, com isso, aumentando a produtividade 

do sistema. 
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No final, está a marcação CE 

O legislador, como em outras áreas, obriga o fabricante de uma 

aplicação robótica a realizar um procedimento de avaliação da 

conformidade com a marcação CE. A marcação CE confirma que 

a aplicação robótica atende a todos os requisitos de segurança e 

de proteção de saúde. O desafio da “avaliação de risco” 

subjacente nas aplicações robóticas é que não há delimitações 

das áreas de trabalho de homens e máquinas. Além dos perigos 

oferecidos pelo robô, também devem ser considerados os 

movimentos das pessoas. Esses não são sempre calculáveis em 

relação a velocidade, reflexos ou entrada súbita de pessoas 

adicionais.  

Primeiro, são realizadas as etapas “Conceito de segurança” e 

“Design de segurança”, incluindo a seleção dos componentes.  

 

 

Normalmente, os componentes são uma combinação de sensores 

inteligentes que estão conectados entre si, e controles que tornam 

possíveis, principalmente, os processos de trabalho dinâmicos 

necessários. Depois, as medidas de segurança selecionadas são 

documentadas na avaliação de riscos e são implementadas na 

etapa “Integração do sistema”. Isso é seguido pela “validação”, na 

qual se reflete novamente sobre as etapas anteriores.  

 

Ainda não existe um robô seguro ou um sistema de sensores 

seguro que cubra todos os casos possíveis das aplicações em 

relação à segurança. Os requisitos para a tecnologia de 

segurança dependem sempre da aplicação. As células robóticas 

seguras somente são criadas levando em consideração os robôs, 

as ferramentas e as peças de trabalho, além das máquinas 

associadas, como esteiras transportadoras. Isso significa, na 
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prática, cada aplicação exige uma consideração própria de 

segurança. 

 

(Caracteres: 12.627) 

 

Grupo Pilz 

O Grupo Pilz é um fornecedor global de produtos, sistemas e serviços 
para a tecnologia de automação. A empresa familiar com sede em 
Ostfildern emprega cerca de 2.400 funcionários. Com 42 subsidiárias e 
filiais, a Pilz fornece segurança para pessoas, máquinas e meio 
ambiente no mundo inteiro. A líder em tecnologia oferece soluções de 
automação completas que envolvem sistemas de sensores e tecnologias 
de controle e de acionamento, inclusive sistemas para comunicação 
industrial, diagnóstico e visualização. Uma oferta de serviços 
internacionais com consultoria, engenharia e treinamentos completa o 
portfólio. As soluções da Pilz vão além das aplicações em máquinas e 
instalações e se estendem a inúmeros setores como energia eólica, 
tecnologia ferroviária e a área de robótica. 
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