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Quando o coronavírus se espalhou pela China, funcionários do governo recorreram ao setor de 
tecnologia para ajudar a conter o vírus. A China já era uma grande investidora em robótica — o 
mercado de robótica (em termos de gastos totais do mundo em robôs) estava preparado para 
crescer de 26,9%, em 2017, para 38,3% até 2022, de acordo com a IDC. Assim, quando surgiu a 
necessidade, o país estava bem preparado para fazer a transição de seu crescente batalhão de 
máquinas para as tarefas relacionadas à COVID-19. 

Um desses robôs era o Little Peanut, que perambulava pelos corredores de um hotel em 
Hangzhou para entregar alimentos aos pacientes. Enquanto isso, robôs viabilizados por 5G eram 
enviados a um hospital de Xangai para oferecer suporte a consultas, desinfecção, limpeza e 
entrega de medicamentos. Muitas máquinas, desenvolvidas originalmente para outros fins, foram 
realocadas para servir na linha de frente. A Pudu Technology, empresa estabelecida em 
Shenzhen que normalmente fabrica robôs para o setor de catering, por exemplo, instalou suas 
máquinas em mais de 40 hospitais em todo o país para auxiliar a equipe médica. 

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE: Conheça os robôs que trabalham lado a lado com 
os profissionais essenciais da área da saúde 

Assim como a China, outros países têm recorrido a robôs para atender pacientes a uma distância 
segura. A primeira pessoa diagnosticada nos Estados Unidos foi tratada por um robô equipado 
com um estetoscópio. No entanto, no mundo todo, os casos de intervenção por robôs ainda são 
novidade. De acordo com a pioneira em robôs de resgate, Dra. Robin Murphy, professora de 
engenharia e ciência da computação na Texas A&M University, esses robôs são muito escassos 
para combater a pandemia atual. Isso gera a pergunta: como podemos aprender com as 
dificuldades atuais e avançar nas iniciativas globais de pesquisa para desenvolver robôs em 
escala e estar mais bem preparados para os desafios no futuro? 

Chegando a lugares inacessíveis 
Há uma crescente conscientização entre os governos e as agências de ajuda de que a forma como 
respondemos a uma crise não precisa ser restrita por meros recursos mortais: podemos aproveitar 
a tecnologia para fazer o que parece impossível em terrenos perigosos e em condições adversas. 

Na verdade, os casos de uso de robôs em zonas de desastre são abundantes — do combate a 
incêndios e do fornecimento de suprimentos médicos à realização de trabalhos de 
reconhecimento em ambientes altamente radioativos. Um exemplo disso é o Little Sunfish, um 
robô com o tamanho de um pão de forma que se aventurou na usina nuclear de Fukushima 
Daiichi em julho de 2017. Com sensores, luzes e propulsores potentes, a máquina identificou 
com sucesso a localização do combustível de urânio fundido em um dos reatores condenados de 
Fukushima, colocando os engenheiros um passo à frente da remoção do combustível mortal e da 
contaminação decorrente. 

A Dra. Murphy compara a raison d'être dos robôs à de um caminhão de bombeiros: "Eles podem 
fazer coisas que não podemos — coisas perigosas e que salvam vidas". 
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Saltos das pesquisas 
Neste mundo propenso a crises, a Dra. Murphy considera a Alemanha como uma líder emergente 
em robótica para desastres. Ela está particularmente empolgada com o German Rescue Robots 
Center (DRZ) em Dortmund, que está criando protótipos de robôs inteligentes. 

"Esses robôs são muito diferentes dos robôs industriais ou dos robôs móveis analógicos, como os 
de 1986, que foram plantados no telhado de uma usina nuclear em Chernobyl para limpar partes 
do reator destruído", diz Robert Grafe, diretor-gerente do DRZ. "Hoje, estamos desenvolvendo 
robôs com habilidades semi-independentes para coletar e processar informações relevantes, 
apagar incêndios, verificar medições, ler válvulas, subir escadas e abrir portas". 

Outro centro alemão de conhecimento especializado é o DFKI GmbH Robotics Innovation Center 
(RIC) em Bremen. Dr. Florian Cordes, líder de equipe do grupo de robótica terrestre do RIC, 
enfatiza a importância dos testes em campo. Ele aponta para o robô do grupo com tração nas 
quatro rodas, SherpaTT, que passou por oito semanas de testes: quatro semanas no deserto de Utah 
juntamente ao sistema rover totalmente integrado do RIC, Coyote III, e quatro semanas no deserto 
do Marrocos. Embora o SherpaTT e o Coyote III tenham sido desenvolvidos para exploração 
espacial, eles também podem ser adaptados para missões que salvam vidas aqui na Terra. 

O Dr. Cordes é muito apaixonado por usar esses robôs para busca e resgate e prevê que eles 
serão usados em prédios desabados — carregando equipamentos pesados para liberar o socorrista 
para se concentrar na missão — ou detectando produtos químicos perigosos e tornando o solo 
seguro. No entanto, ele avisa que haverá problemas se os robôs não forem rigorosamente 
testados em cenários realistas. "A maior lacuna a ser preenchida é a confiabilidade das soluções. 
Pode ser que funcionem uma vez no laboratório, mas precisam funcionar o tempo todo em 
campo. Em cenários de busca e resgate, falhar não é uma opção". 

O Dr. Cordes observa que alguns desses riscos podem ser reduzidos pela parceria entre seres 
humanos e máquinas: "Obviamente, os humanos ainda estarão no controle, mas trabalharão a 
uma distância segura". 

Por enquanto, o uso principal de robôs para desastres será ver e agir remotamente e, em seguida, 
apresentar informações para que as pessoas possam tomar decisões que salvam vidas no 
momento certo. No entanto, a Dra. Murphy adverte que é extremamente difícil se programar para 
o desconhecido. "As situações de desastre variam muito, são imprevisíveis e mudam 
rapidamente. Os robôs teriam que conseguir coletar um grande volume de dados e, em seguida, 
aplicar protocolos a eles para que seja possível retransmitir o volume e o tipo corretos de dados e 
para que seja possível reagir a eles". 

À medida que entramos na década de dados, a Dra. Murphy acredita que o termo "robôs para 
desastres" será incorreto. "Na verdade, eles deveriam ser chamados de 'robôs de dados', pois seu 
verdadeiro valor está nos dados que podem coletar e comunicar. É aqui que acontece a inovação 
realmente de ponta". 
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Do laboratório à terra 
A transição das inovações do laboratório para o mundo real pode ser repleta de dificuldades, 
especialmente para os robôs para desastres usados em situações de vida ou morte. De acordo 
com Grafe, eles precisam atender a critérios rigorosos: "Eles devem ser incrivelmente robustos, 
simples de usar em um mundo mecânico e, é claro, à prova de falhas. Mas também precisam 
garantir aos usuários que estarão lá para tornar o trabalho mais seguro, e não para substituir os 
usuários. A forma como eles colaboram com os seres humanos é fundamental". 

Grafe observa que a comercialização da robótica também pode ser um desafio: "O hardware 
especializado é muito caro e difícil de obter. Além disso, a resistência do público a experimentar 
novas coisas precisa ser superada". 

No entanto, o Dr. Christian Illing da German Federal Agency for Technical Relief (THW) 
acredita que, com acesso suficiente aos demonstradores para testar as máquinas no local, as 
pessoas podem ser convencidas. Ele vê enormes vantagens em incorporar esses demonstradores 
logo no início do processo: "Nós solicitamos financiamento para desenvolver sistemas 
inteligentes que possam responder a gestos, como o aceno de uma mão, e fazer impressão 3D 
no local. Mas também alteramos nossos aplicativos de financiamento para avançar mais nossa 
pesquisa. Queremos colocar nossos protótipos nas mãos dos bombeiros, por exemplo, para 
coletar feedback e desenvolvê-los ainda mais". 

À medida que os governos de todo o mundo procuram formas de combater a COVID-19, a 
Dra. Murphy regressa à intersecção entre robôs e humanos. "Pode ser tarde demais para fazer 
parcerias com robôs para lidar com grandes volumes de pacientes infectados e proteger nossos 
serviços de emergência, mas podemos usar essa onda de atividade para nos preparar para 
cenários futuros". 

O Dr. Cordes concorda. Ele acredita que, se superarmos as barreiras de fazer a transição dos 
protótipos à implementação em larga escala, veremos que os robôs são indispensáveis. "Quando 
eles estiverem aqui, serão usados — assim como usamos o carro em vez da carruagem puxada 
por cavalos", afirma. "Um dia, talvez até tenhamos dificuldades para imaginar a vida sem eles". 

 

https://www.bmi.bund.de/EN/topics/civil-protection/thw/thw.html

	Chegando a lugares inacessíveis
	Saltos das pesquisas
	Do laboratório à terra

