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RESUMO 

A autonomia do ser humano é um aspecto fundamental para seu desenvolvimento, a 

ideia é reconstruir esta autonomia a pessoas que sofreram amputações ou mesmo 

problemas congênitos para restabelecer liberdade com habilitação e reabilitação nas 

amplas tarefas cotidianas. Este projeto é um trabalho colaborativo entre as áreas de 

Matemática, Sistemas de Informação e Terapia Ocupacional no esforço global para 

criação de soluções tecnológicas de próteses para pessoas que tem ausência de 

membros superiores, nesse caso a mão, na elaboração e criação de um mecanismo 

biônico com a capacidade de comunicação entre homem e máquina por meio de 

comando de voz, gerando assim um sistema de baixo custo e fácil aplicação. 

Alicerçando a pesquisa, contamos com desvelar dos conteúdos de matemática, 

física, fisiologia, informática e robótica.  

Palavras-Chave: Arduino, Prótese, Mão Biônica, Comando de Voz, Linguagem de 

Programação. 

INTRODUÇÃO 

Hoje, com tantas evoluções tecnológicas o mundo se preocupa com a formação e 

desenvolvimento de mecanismo que aparentam espelhos da anatomia humana, 

existe grandes avanços na medicina e biomédica, a cada ano que passa a 

tecnologia tem ajudado o ser humano a superar seus desafios. O desenvolvimento 

sobre mecanismos biônicos tem grande importância no avanço deste campo, 

queremos mostrar a importância do emprego de componentes eletrônicos em 

projetos que geram conforto e produtividade aos que necessitam.   

Existem uma variedade de sistemas robóticos para membros superiores, a 

tecnologia deste segmento se desenvolve de tal forma que existem projetos 

interligados a neurocirurgiões em que o que se espera é que o paciente usuário de 

tal mecanismo possa recuperar sensações, voltando a sentir dor, calor e pressão 

estímulos esses que conhecemos como tato.  

A maioria das próteses existentes no mercado, não possuem mobilidade, e são 

utilizadas como refúgios para uma questão de estética, a  dificuldade de uma 

prótese que desenvolva autonomia total ao usuário está na ligação entre nervos e 

tendões eletromecânicos.  

Esse projeto, através de hardware e software livre Arduino™, EasyVr™ Voice 



 
 

Command, servo motores, sensores, tendões mecânicos realizarão movimentos em 

um mecanismo biomecânico com características anatômicas de uma mão humana. 

A criação deste projeto ocorreu pelo interesse na área de Tecnologia, dos 

estudantes dos cursos envolvidos desenvolvendo e implementando novas 

tecnologias acessíveis para assim, contribuir com pesquisa de biônicos através de 

protótipos de baixo custo. A relevância desse projeto esta na implantação de um 

sistema de baixo custo da construção de prótese biônica, o projeto abrange uma 

elevada linha de conceitos modernos e tecnológicos dando disponibilidade de fácil 

acesso e com ampla estrutura de adaptação sendo capaz de promover a 

independência do indivíduo para tarefas físicas com um mecanismo programável 

com sua própria linguagem. 

OBJETIVOS 

O objetivo desse projeto é incorporar novas tecnologias para aperfeiçoar dispositivos 

com comunicação de mecanismo biônico, abordando a criação de um protótipo de 

mão para indivíduos com características especificas e necessárias para implantação 

e adaptação da mesma; Desenvolver habilidades quanto aos conhecimentos 

necessários para a implementação do projeto, em que cada participante aprendesse 

da área do outro, por exemplo, Fisiologia, Física e Programação; Testar diferentes 

materiais e recursos para construção do protótipo do mecanismo biônico. Analisar 

conceitos teóricos já existentes para melhor conforto e produtividade. 

METODOLOGIA  

Esse projeto teve inicio em novembro de 2012, e tem previsão para conclusão em 

outubro de 2013. Foram necessários oito meses de estudo dos conteúdos das 

áreas envolvidas para o seu desenvolvimento.  A esquematização do protótipo foi 

concluída em junho, pois demandou a experimentação de vários materiais e 

recursos, sua criação ficou definida em agosto, sendo que a programação está em 

andamento.  

DESENVOLVIMENTO 

O mecanismo desenvolvido possui cinco dedos, os mesmos possuem articulações 

que simulam movimentos anatômicos, ligados a servos motores por tendões 

mecânicos, cada dedo terá sua própria articulação, formando assim uma mão com 



 
 

vários meios de adaptação.  A placa Arduino™ através de lógicas de programação 

controlará cada servo motor individualmente, mandando tarefas aos dedos através 

dos tendões mecânicos que se movimentam em ângulos para variação do servo 

motor. O comando pré-programado pelo Arduino™ ira acionar o EasyVr™ Voice 

Command que reconhecerá a voz do usuário da prótese. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Conforme a figura ao lado, no ensaio 

do protótipo biomecânico foi possível 

comprovar a independência das 

articulações, sendo capazes de aplicar 

força de até dez quilogramas-força, os 

comandos iniciais ocorreram devido a 

lógica de programação aplicada na 

placa arduino que possibilitou mandar 

instruções capazes de provocar 

movimentações dos dedos utilizado do 

modelo de teste. 
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