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Por montes e vales – Robôs em missão 
de reconhecimento 
Sistemas robotizados inteligentes intervêm cada vez mais nos domínios da proteção de 

catástrofes, resgate e recuperação – onde é demasiado perigoso para seres humanos. Robôs 

que procuram sobreviventes após uma explosão, terremoto ou outra catástrofe natural, ou que 

obtêm informação sobre áreas inacessíveis, são hoje em dia indispensáveis. Motores EC de alto 

rendimento da maxon asseguram o acionamento do robô de resgate japonês “Quince”. 

 

Robôs ativos em zonas de catástrofe têm de ser extremamente adaptáveis. Têm de ser relativamente 

pequenos, não demasiadamente pesados, e suficientemente manobráveis para avançar através de 

fissuras ou passagens estreitas até ao centro de um edifício. Além disso, terreno difícil não lhes deve 

criar dificuldades. Estes robôs de resgate introduzem-se num edifício e averiguam a presença de gás, 

radiação ou outras ameaças fatais, antes da intervenção de forças de resgate humanas. O robô Quince 

provou ter todas estas qualidades. Após o forte terremoto no Japão e a consequente catástrofe nos 

reatores de Fukushima, o Quince conseguiu alcançar os andares superiores da ruína da central nuclear 

em Junho de 2011. Aí procedeu a uma medição dos níveis de radioatividade e enviou imagens de alta 

definição para o mundo exterior (ver código QR). O robô pode adquirir informação valiosa onde aos 

humanos é vedado ir.  

 

O Quince pesa 27 kg e tem quatro impulsionadores por lagarta (Flipper). Os flipper adaptam 

automaticamente o ângulo ao chão – independentemente de ser uma escada íngreme ou terrenos 

acidentados. Contato correto ao chão é um requisito muito importante. Este contacto é cuidadosamente 

analisado, medindo o consumo de energia dos motores dos flipper. Além disso sensores PSD- (Position 

Sensitive Device) nos flippers frontal e dianteiro medem a distância ao chão. Além de uma garra 

mecanizada (vide Fig. 2), podem-se instalar no robô dois scanners de laser, capazes de capturar 

exatamente a estrutura do solo.  

Figura 1: Quince consegue subir até a escada mais 
íngreme. © 2012 fuRO 
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Além disso, Quince tem uma “câmera olho de pássaro” e com uma velocidade de 1,6 metros por 

segundo, o robô é bastante rápido. O operador, ao controlar o robô dá-lhe a direção a seguir; no entanto 

a posição ideal do flipper para atravessar diferentes superfícies, como por exemplo uma escada, é 

determinada pelo robô. Os modelos mais recentes do Quince têm ainda incorporado um dispositivo para 

recolha de poeira radioativa ou partículas ultrafinas e também foram equipados com um scanner 3D. 

Para garantir que nenhum robô se perca, é possível uma ligação com a rede wireless, pois só assim 

podem ser navegados, mesmo em caso de rutura do cabo de ligação. 

 

O robô de resgate foi desenvolvido por Eiji Koyanagi, vice-diretor do Instituto de Tecnologia de Chiba 

Future Robotics Technology Center (fuRO). Koyanagi começou a sua carreira como professor na 

escola – e com 51 anos passou a professor catedrático. Tem 

portanto um background completamente diferente dos outros 

investigadores em Robótica.  

O Quince foi desenhado especialmente para condições 

extremas, demasiado perigosas para seres humanos. O seu 

campo de ação encontra-se principalmente em zonas de 

catástrofe. “Quando se desenvolve um robô, a primeira coisa 

a ter em conta são as tarefas que ele terá de realizar”. Este é 

o maior desafio", explica Koyanagi. Até aqui foram montados 

oito unidades do robô Quince. Mas antes de chegar a este 

ponto, todos os componentes tiveram de ficar 100 por cento 

funcionais. Foram feitos inúmeros testes na extensa área de 

exercícios “Disaster City” em College Station, Texas. O 

Quince foi o único robô capaz de superar o percurso completo 

desta área durante um concurso RoboCup. Para a 

preparação da intervenção no interior da central nuclear 

Fukushima Daiichi era preciso preencher certos requisitos 

necessários. “As condições dentro do edifício do reator 

nuclear são extremamente exigentes. Se tivéssemos tentado 

enviar o Quince sem modificações teria sido provavelmente 

o seu fim”, diz Koyanagi. Por isso o robô teria de sobreviver 

a uma queda de cerca de dois metros durante a sua missão 

de reconhecimento no Japão, e continuar a funcionar sem 

necessidade de reparação.  

 

 

Motores de alto rendimento para cada obstáculo 

Durante a escolha dos motores a fuRO orientou-se para acionamentos fiáveis. Os motores deveriam 

combinar altas eficiência e potência com serem pequenos e leves. Exatamente estas condições são 

preenchidas pelos motores maxon, explica Koyanagi. Seis motores de alto rendimento da maxon 

asseguram o acionamento do robô. Cada motor de corrente contínua sem escovas EC-4pole 30 dá 

200 Watt e um é montado em cada uma das duas correias principais. Estes motores de 4 polos de 

elevada potência dão o máximo quando o Quince abre caminho em terrenos acidentados. Quatro 

motores adicionais (EC 22) guiam os acionamentos das cadeias móveis (Flipper), que ajustam 

automaticamente o seu ângulo com o chão. A unidade de digitalização 3D do Quince é movimentada 

para a posição correta por um 24 RE-max. Graças à tecnologia de enrolamento especial e aos ímanes 

de quatro polos, os acionamentos maxon EC-4pole são imbatíveis no que diz respeito a disponibilizar a 

maior potência de acionamento por unidade de volume e peso. Os motores não apresentam cogging, 

têm um rendimento elevado e uma dinâmica de controlo superior. A caixa de metal garante além disso 

uma boa dissipação de calor e estabilidade mecânica. Todos os motores das lagartas foram 

combinados com o redutor planetário (de alta potência) GP32HP com encoder MR. 

Figura 2. Prof. Eiji Koyanagi, Vice-diretor da 
fuRO com o Quince. © 2012 fuRO 
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Esta transmissão foi customizada com a instalação de um grande rolamento de esferas e um eixo de 

motor mais potente. Com estes motores de elevada potência, o Quince ultrapassa quase qualquer 

obstáculo.  
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nformações mais detalhadas podem ser obtidas em: 

maxon motor ag 
Brünigstrasse 220 
Postfach 263 
CH-6072 Sachseln 

Telefone +41 41 666 15 00 
Fax +41 41 666 16 50 
Web www.maxonmotor.com 

maxon japan corporation  
Shinjuku 5-1-15  
160-0022 Tokyo  
Japan 

Telefone +81 3 3350 4261 
Fax +81/3 3350 4230  
Web www.maxonjapan.co.jp 

 

Figura 4: A família maxon EC-4pole. 
© 2012 maxon motor ag 

Figura 3: A posição ótima do flipper para a 

travessia de diferentes superfícies, como por 

exemplo cascalho, é determinada pelo robô. 

© 2012 fuRO 
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