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Implementação simples e flexível de aplicações com ROS (Robot 

Operating System) 

 

Design aberto de robótica 

 

Configure de forma flexível seu próprio controle de robôs a partir 

de vários pacotes de software: isso é possível graças à estrutura 

de código aberto ROS. Com as interfaces adequadas e um conceito 

aberto, as aplicações robotizadas podem ser facilmente 

implementadas com o ROS. A característica especial? Os pacotes 

do ROS podem ser usados para programação sem conhecimentos 

especializados específicos e, com isso, oferecem possibilidades 

completamente novas para a utilização de robôs.  

Assim como na automação, a atual tendência na robótica é em direção 

à abertura e à interoperabilidade. Para atender a tais requisitos, é 

necessário um controle robótico que possa ser usado por todos os 

fabricantes. Até agora, muitos fabricantes de robôs apostaram em seus 

próprios controladores proprietários. Eles frequentemente funcionam 

com trajetórias permanentemente programadas que tornam difícil ou 

impossível implementar alterações devido a obstáculos que surgem 

repentinamente. O ROS, por outro lado, tem seus pontos fortes em 

ambientes dinâmicos, tais como a navegação em sistemas de 

transporte sem condutor (FTS), prevenção de colisões ou manipulação 

de objetos, oferecendo maior flexibilidade. 

Uma estrutura de software para todos os fabricantes 

O ROS, que significa Robot Operating System (sistema operacional 

para robôs), é uma estrutura de código aberto para programação de 

software para aplicações robóticas. Esse dispositivo de programação é 

composto por um conjunto de funcionalidades, drivers e uma camada 
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de comunicação. Os programadores criam assim seus próprios pacotes 

dentro dessa “estrutura”. Os pacotes prontos do ROS contêm 

determinadas funcionalidades e drivers e são disponibilizados aos 

usuários por meio de uma comunidade comum. Isso pode ser, por 

exemplo, um planejamento de trajetória, que é adaptado pelo usuário à 

sua aplicação individual, como uma aplicação de retirada e colocação 

(pick-and-place). Os pacotes individuais são modulares e, portanto, 

versáteis e compatíveis com o hardware de diferentes fabricantes. Isso 

permite ao usuário substituir o manipulador utilizado anteriormente e 

continuar o trabalho com o novo manipulador com os pacotes do ROS. 

A aplicação em si permanece a mesma.  

Conhecimentos agrupados disponíveis de forma aberta 

O sistema ROS surgiu em 2007 no ambiente universitário e de 

pesquisa. Lá ele se tornou o padrão para projetos de pesquisa no setor 

de robótica. Uma vantagem da estrutura de código aberto é a 

cooperação dentro da comunidade ROS com especialistas de vários 

campos: de instituições de pesquisa até fabricantes de robôs. Juntos, 

eles são capazes de programar facilmente até mesmo aplicações 

robóticas complexas. Essa comunidade on-line trabalha em conjunto 

nos pacotes do ROS, conduz revisões e testes e seus membros 

prestam suporte mútuo. Isso inclui, por exemplo, a documentação 

detalhada dos pacotes, o processamento das chamadas solicitações 

pull, isto é, sugestões para melhorias no código, e a criação de tutoriais. 

 

Adequado para a indústria 

As vantagens do ROS incluem seu carácter de código aberto, ou seja, a 

disponibilidade aberta do código-fonte, e a utilização de linguagens de 

programação modernas, como Python ou C++. Isso torna o uso do ROS 

ideal para aplicações industriais. Ele é a estrutura adequada para 

aplicações complexas, nas quais diferentes sensores e atuadores de 
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qualquer fabricante assumem diferentes tarefas e controlam algoritmos 

desenvolvidos de maneira complexa. Para isso, é necessária uma 

camada de comunicação padronizada. Portanto, o ROS pode ser usado 

por todos os fabricantes e oferece um sistema interligado e 

interoperável no âmbito da Indústria 4.0.  

Robótica de serviço na área de produção 

Com seus módulos de robótica de serviço Pilz, a especialista em 

automação Pilz, de Ostfildern, apresenta um sistema modular, a partir 

do qual os usuários podem montar sua própria aplicação individual de 

robôs (consulte a caixa de informações). A robótica exige soluções 

flexíveis – assistentes compactos e versáteis em vez de robôs de 

montagem maciça. Por isso, as fronteiras entre a robótica de serviço e a 

robótica industrial estão se tornando cada vez mais tênues. Como robôs 

de serviço, eles devem “dar uma mão” e, assim, aliviar as pessoas em 

trabalhos fisicamente desgastantes ou monótonos. Por exemplo, um 

robô de serviço pode auxiliar um médico durante uma visita da mesma 

forma que um trabalhador qualificado na indústria durante o trabalho de 

manutenção. O mercado de robótica de serviço, impulsionado por 

diversas startups, é extremamente dinâmico e altamente inovador. Por 

essa razão, a Pilz optou por uma abordagem aberta com as respectivas 

interfaces físicas e virtuais em seus módulos de robótica de serviço. 

O sistema ROS na Pilz 

Para seus módulos de robótica de serviço, a Pilz utiliza pacotes de ROS 

com funções selecionadas que são necessárias como controle de robôs 

para o módulo manipulador. Muitos fabricantes de robôs comissionam 

externamente o desenvolvimento de seus pacotes de ROS. No caso da 

Pilz, em contrapartida, os pacotes vêm diretamente do fabricante e 

assumem o controle, não apenas enviando comandos para o 

controlador de robôs específico do fabricante. A eletrônica de 

acionamento é integrada ao manipulador e reage diretamente aos 
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valores nominais dos pacotes de ROS. Isso oferece ao cliente total 

liberdade no que diz respeito ao planejamento de trajetórias e de 

movimento. A Pilz também apoia ativamente a comunidade ROS, não 

somente com pacotes de programação, mas também com solicitações 

pull e documentação do código central no Wiki ROS. Além disso, a Pilz 

oferece a seus clientes suporte de produtos para seus próprios pacotes 

de ROS.  

Aberto, fácil de usar e versátil 

Mas como o usuário se beneficia dessa abertura? Graças aos tutoriais 

de suporte, o usuário pode se familiarizar rapidamente com os pacotes. 

Isso também permite que um integrador mecânico sem conhecimento 

especializado em programação com o ROS possa configurar sua 

aplicação robotizada individualmente. Isso pode ser interessante, por 

exemplo, no caso de pequenas e médias empresas que desejam usar 

robôs para aumentar o grau de automação na produção. A estrutura 

torna mais fácil para um integrador de sistemas integrar componentes e 

implementar aplicações independentemente do fabricante. Além disso, 

o ROS possibilita a implementação de aplicações robotizadas, como 

paletização, rastreamento de transportadores ou reconhecimento de 

objetos baseado em câmera.  

Linguagem simples 

Para os usuários que não estejam familiarizados com as linguagens de 

programação especiais da indústria de acordo com a norma EN 61131, 

também é muito vantajoso que os pacotes de ROS possam ser 

implementados com outras linguagens de programação, como Python. 

Python é bem fácil de aprender. Uma interface de programação Python 

também facilita o uso da interface MoveIt! – uma ferramenta de 

planejamento de trajetórias e movimentos. A MoveIt! planeja a trajetória 

do manipulador Pilz com um modelo de ambiente e a posição de 

destino. A Pilz fornece a cinemática do robô para que a aplicação 
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concreta do manipulador possa ser modelada na ferramenta de 

visualização 3D RViz ou em um ambiente de simulação, como o 

Gazebo, antes da decisão de compra. Isso economiza tempo e dinheiro 

do cliente durante o comissionamento virtual do robô real. O caráter 

modular da linha de robótica de serviço da Pilz também auxilia na rápida 

colocação em operação de acordo com o princípio plug-and-play. Os 

novos usuários também recebem seu aplicativo de robótica de serviço 

com rapidez e êxito. 

Alta qualidade e padrões elevados para a indústria 

O código aberto também traz desafios: em princípio, os pacotes de ROS 

são desenvolvidos por diferentes membros da comunidade. Com isso, a 

qualidade dos pacotes varia de componentes não documentados a 

projetos profissionais e de alta qualidade. Um alto padrão de qualidade 

dos módulos de ROS é muito importante para a Pilz. Por isso, o 

software é desenvolvido e testado de acordo com os critérios de 

qualidade industrial e exigências do ROS Industrial Consortium. Os 

pacotes ROS de alta qualidade facilitam a integração do sistema para o 

usuário, já que são bem documentados e por serem fornecidos tutoriais 

de suporte.  

Isso significa que mesmo usuários sem conhecimentos especializados 

de programação podem implementar facilmente sua aplicação 

robotizada individual com o ROS. A abordagem modular permite que 

diferentes pacotes de ROS sejam combinados para uma aplicação, 

oferecendo assim alta flexibilidade para o design de aplicações 

robóticas. Como a estrutura de código aberto pode ser usada por todos 

os fabricantes, ela oferece a abertura necessária para implementar 

aplicações robotizadas no âmbito da Indústria 4.0.  

Caracteres: 8.481 
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Caixa de informações: Sistema modular para a robótica de serviço 

Os módulos de robótica de serviço da Pilz permitem que os usuários 

criem sua própria aplicação de robô de serviço individual. Os módulos 

compreendem inicialmente o módulo manipulador PRBT, o módulo de 

controle PRCM, o módulo operacional PRTM e os módulos ROS. As 

principais características são a abertura, a estrutura de software ROS, a 

operação fácil e a rápida colocação em funcionamento. O módulo 

manipulador, o módulo de controle e o módulo operacional juntos 

formam um pacote ISO10218-1 certificado pela DGUV e, com isso, 

atendem a todas as exigências para a implementação de aplicações 

robotizadas seguras. Isso facilita o caminho para a marcação CE 

obrigatória. As áreas de utilização incluem, por exemplo, aplicações de 

retirada e colocação (pick-and-place) e células de robôs modulares no 

setor industrial. O módulo manipulador de seis eixos é um braço 

robótico desenvolvido pela Pilz com uma capacidade de carga de 6 kg e 

peso de 19 kg. 

Caracteres da caixa de informações: 944 

 

Caixa de informações: ROS Industrial Consortium 

O ROS Industrial Consortium é um consórcio de empresas industriais 

que pretendem utilizar e promover o ROS no âmbito de aplicações 

industriais. A iniciativa tem cerca de 65 membros no mundo todo, desde 

startups e corporações a instituições de pesquisa e usuários finais 

industriais. Na Europa, as atividades são coordenadas pelo Fraunhofer 

IPA. Tais atividades incluem o projeto de pesquisa Easy Cohmo 

(Ergonomics Assistance Systems for Contactless Human-Machine-

Operation – Sistemas de Assistência Ergonômica para a Operação 

Homem-Máquina sem Contato), em cujo contexto o Fraunhofer IPA está 

desenvolvendo uma programação controlada por gestos em parceria 
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com a Pilz e outros parceiros. Através de sua associação ao ROS 

Industrial Consortium, sua cooperação com instituições de pesquisa e 

sua participação no ROSIN, um projeto financiado pela UE para 

aumentar a qualidade do sistema ROS, a Pilz estabelece padrões de 

uso no setor industrial. 

Caracteres da caixa de informações: 888 

 


