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Robô ofiomorfo rasteja em cada canto. 
 

Um robô flexível como uma serpente pode investigar quase qualquer sítio recôndito. Onde os 

seres humanos só chegam com grande esforço, para resolver um dado problema, chegam os 

robôs sem problema. Seja na montagem de aviões, em centrais nucleares ou inspeções de 

canais: motores maxon asseguram a precisão dos movimentos do braço ofiomorfo multicadeia 

articulado. 

Como num filme de ficção científica, o robô ofiomorfo enfia-se por um orifício estreito. A sua tarefa: 
fazer uma inspeção de segurança num sítio inacessível e fazer uma gravação em vídeo. Áreas estreitas 
e perigosas são lugares comuns em várias indústrias. Espaços confinados não só são de difícil acesso 
a pessoas, mas tais salas e os equipamentos exigem geralmente inspeções muito frequentes. Com 
sede em Bristol (Reino Unido), a empresa OC Robotics desenvolveu o “robô ofiomorfo” a partir de 
exemplos do mundo animal. O CEO Rob Buckingham e o diretor técnico Andrew Graham 
desenvolveram o primeiro protótipo em 2001. Até hoje, a técnica do robô ofiomorfo tem vindo a ser 
constantemente aperfeiçoada. A empresa, fundada em 1997, fabrica robôs ofiomorfos, desenvolvidos 
especificamente para espaços confinados e ambientes perigosos. Os robôs ofiomorfos têm um design 
muito elegante e flexível e cabem facilmente em pequenas aberturas e evitam habilmente obstáculos. 

 

Estes robôs têm vindo a ser aplicados, por exemplo, na aviação e montagem aeroespacial, indústria 
nuclear e em aplicações médicas e de segurança. Há vários robôs ofiomorfos disponíveis, dependendo 
das necessidades do cliente, em vários comprimentos e diâmetros. A gama de tamanhos corrente vai 
de 40 mm a 150 mm de diâmetro e de 1 m a 3,25 m de comprimento – dependendo do cliente podem 
ser realizados comprimentos até 10 metros e diâmetros até 12,5 mm. O diâmetro do braço ofiomorfo 
é decisivo para a sua funcionalidade. Quanto maior o diâmetro, maior será o peso que o robô pode 
levantar, por exemplo, em tarefas de manutenção. 
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Cada robô ofiomorfo é, portanto, personalizado ao cliente, 
dependendo da aplicação. A “cabeça” do robô ofiomorfo pode 
ser equipada com diversas ferramentas. A OC Robotics tem 
utilitários para a inspeção visual com a respetiva iluminação, 
seja uma câmera, uma garra mecanizada ou um laser para 
cortar metal ou betão (vide vídeo). De acordo com a aplicação 
o robô ofiomorfo pode ser usado numa estação móvel ou fixa, 
como um robô industrial ou um guindaste. 

 

Senhor do seu nariz 

O robô ofiomorfo está em condições de realizar uma série de 
trabalhos de manutenção e controlo. Para isso o robô não 
precisa de apoio externo direto. Pode navegar livremente 
através do espaço aberto. O robô é controlado por software 
próprio, através do qual o operador pode controlar o braço 
ofiomorfo através do princípio “Nose following”. Isto significa 
que um comando transmitido por Joypad à extremidade do 
braço é passado e os elos seguintes seguem o caminho 
definido. Se o operador evita um obstáculo, o resto do braço 
articulado se desviará. Com esta tecnologia vai ser mais fácil 
para as pessoas trabalhar em ambientes perigosos, mas 
não vai eliminar completamente as pessoas, disse Rob 
Buckingham, CEO da OC Robotics. 

 

Motores maxon de corrente contínua sem escova, para movimentos flexíveis 

Em muito semelhante ao braço humano, onde os tendões ligam os músculos às articulações, cabos de 
aço ligam como tendões cada junta do braço ofiomorfo. Cada fio individual no interior do braço-cobra 
está ligado a um motor maxon. Os movimentos sinuosos surgem, porque os motores transferem a 
potência mecânica no braço ofiomorfo, onde se encontram os elos individuais do braço. Dependendo  
da versão, pode haver até 50 motores maxon instalados num dado braço ofiomorfo. Estes não se 
encontram diretamente no braço, mas numa central de atuadores na base do robô. Isto é vantajoso pois 

assim os motores e a eletrónica ficam mais 
acessíveis e espaços confinados e perigosos 
não ficam expostos. Outro domínio de 
aplicação dos motores são as várias 
ferramentas para a cabeça do braço 
ofiomorfo. Um ou dois motores maxon são 
aqui responsáveis pela movimentação de por 
exemplo uma câmera ou uma garra. 

 

O maior desafio para as unidades é conseguir 
fornecer um desempenho suficientemente 
elevado num design compacto. Para 
aplicações mais complexas é usado o motor 
de corrente contínua maxon EC-max 30 
(60 Watt) e o redutor planetário GP32 em 
versão de cerâmica.  

 

Com o design sem escovas, os motores de corrente contínua comutados eletronicamente (EC) estão 
preparados da melhor maneira possível para longos tempos de operação. O coração dos motores 
maxon é o enrolamento sem ferro – com as vantagens derivadas de condicionantes físicas de eficiência 

Figura 3: Os cabos de aço individuais são ligados cada um 
a um motor na base do robô. ¨ 
© 2012 OC Robotics 

Figura 2: O braço do robô desta lagarta móvel 
é de 2,5 metros de comprimento e é capaz de 
transportar cargas de 25 kg. 
© 2012 OC Robotics 
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elevada, dinâmica de controlo excelentes e ausência de cogging. Foram necessárias modificações 
especiais nos motores utilizados no braço ofiomorfo. Assim, foi necessário um cabo específico e furos 
de montagem. Além disso, o redutor planetário usado pela maxon motor foi modificado e foi 
desenvolvida uma carcaça especial para o travão. Os critérios para a OC Robotics foram: motores 
fiáveis, bom serviço ao cliente, alta qualidade e alta densidade de potência, fatores decisivos para 
a escolha da maxon motor. 
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Figura 4: A ferramenta laser do robô ofiomorfo 
pode cortar aço sem dificuldade. 
© 2012 OC Robotics 
 

Figura 5: Na ferramenta “Lighting &Imaging Tool” do 
robô ofiomorfo há motores maxon. 
© 2012 OC Robotics 

Figura 6: Estes miniendoscópios móveis foram 
desenvolvidos para a aplicação em tecnologia  
de segurança. © 2012 OC Robotics 

Figura 7: Inspeção num reator na central 
nuclear canadiana em Pickering (Ontário). 
© 2012 OC Robotics 
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Informações 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 

OC Robotics 
Unit 5, Abbey Wood Business Park 
Emma-Chris Way, Filton 
Bristol, BS34 7 JU, UK 

Telefone +44 (0)117 314 4700 
Fax +41 (0)117 314 4799 
Web www.ocrobotics.com 

 

 Vídeo do robô ofiomorfo com lasertool. 

 

Figura 8: O motor de corrente contínua sem escovas 
EC-max 30 (60 Watt) da maxon motor.  
© 2012 maxon motor ag 

Figura 9: Enrolamento não-ferroso 
autoportante tipo maxon 
© 2012 maxon motor ag 
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