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RESUMO 

 

A computação perceptiva vem sendo um projeto ambicioso em suas áreas 

aplicáveis, tendendo a ter principal atuação industrial e na melhoria do dia a dia de 

deficientes. O objetivo desse sistema é facilitar ao máximo a execução de algumas 

tarefas para pessoas com alguma limitação física. Segundo ALMEIDA (2013), a 

Computação Perceptiva pode ser vista como uma nova área, que une a cognição 

visual, a visão de máquina e a visualização, sendo compreendida como a simulação 

computacional do discernimento humano, da solução de problemas e da 

aprendizagem. Utilizando basicamente um computador com Sistema Operacional 

Windows 8.1 ou superior, uma câmera com tecnologia RealSense, da Intel®, e uma 

garra robótica feita de alumínio controlada por um Arduino (que é uma placa de 

prototipação de fácil assimilação), foi possível movimentá-la através de movimentos 

da cabeça e da face, obtendo um resultado otimista principalmente aos deficientes 

físicos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A busca por soluções que utilizem materiais acessíveis para controle de 

equipamentos robóticos em funções de membros humanos está em grande aumento 

com as inovações tecnológicas atuais. Entretanto, segundo Normam (1986), as 

convencionais interfaces utilizam botões e dispositivos de controle artificiais, 

ocasionando aos usuários limitações que demandam um alto período de 

aprendizagem e adaptação, além de um esforço cognitivo maior em atividades das 

informações que são processadas pelo sistema. Embasados nessa informação, 

buscamos o desenvolvimento de um sistema que fosse mais interativo, através da 

captação por câmera para movimentação da garra robótica, que permite um tipo de 

interação atual e promissora. No futuro da computação, acreditamos que esse tipo 

de funcionalidade será aperfeiçoada e atuará como uma forma natural de utilização 

com futuras tecnologias.  

 



 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo é a criação de um sistema visando portadores de deficiência física 

capaz de controlar uma garra robótica modular por movimentos da face e da cabeça. 

O reconhecimento facial é o primeiro passo, o qual induzirá a movimentação da 

garra, permitindo, dessa maneira, a realização de ações do cotidiano, como segurar 

certo tipo de objeto que, para uma pessoa sem deficiência, é completamente natural. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do Sistema proposto, serão necessários os seguintes 

materiais: 

 

● Uma câmera CREATIVE com tecnologia Realsense. 

● Um microcomputador com processador intel core i5, i7 de quarta geração. 

● Sistema operacional Windows 8.1 e 10. 

● Ambientação com o Perceptual Computing Intel® SDK. 

● Linguagem C++. 

● Ambientação com o desenvolvimento na plataforma Arduino. 

● Uma placa de prototipação Arduino UNO. 

● Uma garra robótica com 2 eixos de servo motor MK2 em alumínio. 

● Uma fonte de 5V para alimentação da garra. 

 

A ligação física se dá início na câmera, plugada por uma porta USB ao 

microcomputador, que por sua vez estará com o SDK da Intel® para o trabalho em 

C++. Conterá, também, o Python instalado em sua versão 2.7 para a escrita na 

serial como forma de saída, onde estará o Arduino, podendo, assim, receber os 

sinais necessários para a interação com a programação do Arduino, (realizada em C 

puro), tendo, por fim, a garra conectada à fonte externa e ao arduino com a via de 

sinal necessária para interpretar o que está sendo escrito, de modo a realizar o 

movimento. 



 

DESENVOLVIMENTO 

 

Foi utilizada uma câmera da CREATIVE® com uma nova tecnologia da Intel® 

chamada Realsense. Tal tecnologia possibilita o reconhecimento da face e da 

cabeça em uma escala até então não feita em outro tipo de câmera, levando em 

consideração a comercialização e a facilidade de acesso, ela é capaz de reconhecer 

o piscar de olhos e movimentos de sobrancelha, por exemplo. Assim, tendo 

captados os sinais desejados, a câmera envia-os ao microcomputador (com sistema 

operacional windows 8.1 ou superior e processador de quarta geração, chamados 

Haswell). 

Dessa forma, ao comunicar com o computador, a câmera envia informações 

da sua captação, possibilitando-nos, ao utilizarmos a linguagem de programação 

C++ e Python, escrever na porta serial do computador onde a placa de prototipação 

Arduino está conectada e, portanto, com o auxilio de fontes de tensão e corrente 

externa, movimentar os motores modelo MG995 acoplados a garra conforme 

desejado. 

 

 

RESULTADOS 

 

No decorrer dos testes, foi constatado que o sistema possui muitas limitações 

porém se mostra bastante promissor, devemos nos atentar à escrita na serial, pois o 

sistema operacional Windows evita muitas escritas enviadas a sua porta, 

identificando isso como uma forma de ataque ao sistema. Assim sendo, foi 

necessário zerar sempre o time-out de conexão serial para obter sucesso com as 

iterações de movimentos com a garra, a qual foi capaz de se movimentar de um lado 

para o outro em 180 graus, além de abrir e fechar a pinça, que possui uma abertura 

de aproximadamente 40 graus.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em geral, concluiu-se que o sistema se mostrou satisfatório e o protótipo 

aparenta ser aplicável ao uso de deficientes, assim como a sua adaptação permitirá 



a inserção em indústrias, principalmente em atividades em que membros do corpo 

humano corram algum risco, possibilitado maior segurança e melhora na qualidade 

de vida dos indivíduos. 
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