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1 RESUMO 

  Atualmente umas das grandes preocupações na área da Engenharia e 

Medicina , conceituam-se em pesquisas no ramo da Biomédica, sendo um fator de 

grande relevância a inserção de medidas artificiais para resolução de problemas 

relacionados ao corpo humano. Dentro desse seguimento tem-se a criação de robos 

que trabalhem mutuamente com membros naturais do corpo. Obervando este 

seguimento se faz necessário a criação de uma mão robótica que conectada ao 

braço irá substituir movimentos naturais por artificiais, e assim devolver as mãos das 

pessoas, movimentos parcialmente ou totalmente perdidos. Para construção do 

projeto são realizadas pesquisas bibliográficas no âmbito da eletrônica e Biologia do 

corpo humano.  

 

2  INTRODUÇÃO  

 Grandes inovações tecnológicas no âmbito da robótica surgiram ao longo do 

tempo iniciando-se com os surgimentos dos primeiros robôs industriais. Sendo 

assim, em meados da segunda metade do século XX, a evolução tecnológica 

ganhou maior impacto devido à terceira revolução industrial, na qual deu inicio à 

evolução digital através do uso da informática e robótica destinadas tanto para 

problemas industriais quanto aos de abrangência medicinal, tal como a inserção de 

robôs na área biomédica.  

Neste contexto, tem-se a utilização de cadeira de rodas automatizadas, além 

de próteses de membros e exoesqueletos através de robôs capacitados e 

devidamente programados. Dentro dessa realidade, o uso da robótica na medicina 

acarreta no auxílio de pessoas que possuem deficiências motoras, através da 

recuperação dos movimentos de membros do corpo, possibilitando ao portador da 

deficiência capacidades naturais aos membros artificiais.  

Muitos são os relatos de pessoas que, devido a acidentes, perdem totalmente 

ou parcialmente a movimentação de partes do corpo, necessitando, assim, de 

equipamentos especializados para a solução deste problema.  Como exemplo, 

observam-se as situações de amputamento de partes dos dedos das mãos, na qual 

pessoas permanecem apenas com parte do movimento. Necessitando assim de um 

sistema que devolva a movimentação das mãos e dedos. 



Diante das argumentações explicitadas, nasceu a ideia de criar um sistema, 

que integra o conjunto de braço e mão robótica em passos sequenciais utilizando, 

amplificadores, microcontroladores, e servomotores, formando assim um complexo 

interligado entre eles, intitulado Mão Robótica Acionada por Sinais Eletromiográficos, 

cujo propósito é devolver a capacidade do ser humano de voltar a movimentar as 

partes das mãos que perderam movimentos. 

Tendo em vista a evolução e automação da medicina, o tema proposto tem 

como base a necessidade de pessoas que precisam de auxilio robótico para 

recuperar a movimentação das mãos.    

3  OBJETIVO 

Este trabalho que se intitula Mão Robótica Acionada por Sinais 

Eletromiográficos tem por objetivo interligar ramos da Engenharia de Controle e 

Automação com o da Engenharia Biomédica por meio da automação da medicina, 

através de uma mão robótica que através do sistema constituído de sensores, 

eletrodos e placas dedicadas proporciona movimentação aos músculos da mão, 

fazendo com que a pessoa que perdeu os movimentos recupere-os. Justifica-se pelo 

grande numero de pessoas que por causa de acidentes perderam parcialmente ou 

totalmente os movimentos dos músculos da mão. Visto esse fato nota-se que há 

necessidade de um sistema que substitua a altura membros naturais por membros 

artificiais, fazendo que o paciente recupere os movimentos perdidos.  

4  METODOLOGIA  

4.1  Leitura dos sinais eletromiográficos e retificação do sinal de tensão 

Os sinais eletromiográficos são lidos através de alguns eletrodos que 

estabelecem a conexão do circuito eletrônico de controle com o paciente.  Esses 

eletrodos captam os pulsos elétricos gerados pelo corpo para funcionamento do 

músculo. A medição obtida pelo eletrodo é um sinal de tensão que pode vir com 

ruídos (sinal bruto), porém para que haja a compreensão da situação do músculo, 

para verificar se este está em alto desempenho ou se está com alguma deficiência, 

é necessário que o sinal recebido passe por um tratamento para que os ruídos 

gerados na leitura do sinal sejam retirados, gerando assim uma melhor interpretação 

do sinal e melhorando sua utilização. 



Os motivos principais pelos quais esses ruídos são gerados na leitura são as 

camadas de gordura presentes entre o local de medição e o músculo em sí, outro 

motivo principal é a interferência gerada por outro músculo próximo ao eletrodo, 

essa interferência é chamada de cross-talk.  Para o tratamento do sinal podem ser 

utilizados vários tipos de filtros, isso depende de sua aplicação. Como exemplo 

pode-se usar o filtro rejeita faixa, pois este lê sinais até uma determinada frequência. 

A frequência do pulso enviado ao musculo é por volta de 40hz. Pode-se usar 

também o filtro passa faixa, pois este determina a faixa de varredura dos sinais 

eletromiográficos lidos pelo sensor.  

4.2    Servomotores 

Carvalho (2011) aponta que, servomotores são atuadores rotativos ou 

lineares indicados para casos onde é necessária precisão de torque, velocidade e 

posição, o seu sistema se constitui por um servomecanismo que recebe uma tensão 

de 5v e um sinal no formato PWM de 0 a 5volts que é analisado pelo sistema em 

intervalos de 20ms e de acordo com a largura do sinal recebido a posição do eixo é 

alterada.  

Os servomotores têm grau de liberdade de giro de 180º onde o controle é 

realizado por um potenciômetro ligado em sua saída que este envia um feedback 

com a posição atual do mesmo, fazendo movimentar corretamente para a posição 

desejada. 

No projeto o servomotor é utilizado para realizar movimentos precisos 

relacionados à mão humana. Apesar de sua resolução não ser a melhor entre os 

motores que realizam tal função, seu custo e facilidade de manuseio e 

compatibilidade com a plataforma de controle Arduíno, faz  com que este seja a 

melhor opção para o projeto. 

4.3  Conversor analógico - digital 

Boylestad (2011) relata que o conversor analógico- digital também conhecido 

como A/D ou ADC são empregados em caso onde é necessária uma representação 

digital a partir de uma grandeza analógica. A conversão de sinal analógico para sinal 

digital é realizada através de circuitos lógicos nomeados de acordo com a sua 

característica de conversão. Este circuito integrado de conversão é uma ferramenta 



interna presente no Arduino ATmega2560, onde através de amplificadores 

operacionais é adquirido um sinal binário com resolução de 10 bits para uso do 

microprocessador.  

 4.4  Amplificadores 

O Amplificador operacional ou AMP OP é um bloco funcional capaz de gerar 

uma tensão de saída maior do que a de entrada a partir de sua alimentação. A 

tensão de saída é igual à diferença da tensão de entrada multiplicada pelo ganho. O 

amplificador operacional é formado por capacitores, diodos, resistores e transistores 

formando um circuito consideravelmente complexo. No projeto os amplificadores têm 

a função de amplificar os sinais para assim ter o valor de 5v, para acionar a entrada 

do Arduíno.  

4.5  Arduíno ATMEGA 2560 

Arduino é uma plataforma que consiste em uma placa pinos I/O digitais e 

analógicos. Ela tem o seu próprio ambiente de desenvolvimento preparado para a 

linguagem C. Esta plataforma é utilizada para programação e desenvolvimento de 

projetos, funcionando assim como o cérebro e controle do sistema.  

A plataforma Arduíno de modelo ATMega2560, possui 54 pinos digitais 

(entradas/saídas) sendo que 15 podem ser utilizados como PWN, contém também 

16 pinos analógicos, 4 portas seriais, um cristal oscilador de 16MHz, entradas USB, 

além da alimentação, e um botão de reset configurando  assim como um micro 

controlador. 

No projeto em questão a utilização deste microcontrolador se dá devido a seu 

fácil manuseio, baixo custo, e a simplicidade de desenvolvimento da programação 

em sua interface, esta que será responsável pela leitura dos sinais analógicos 

transmitidos e conversão dos mesmos em bits lógicos digitais que de acordo com o 

seu valor controla o valor de tensão transmitido ao servomotor por meio de pulsos 

elétricos.  

 

 



 

4.6 Articulações da mão  

Há um grande número de ossos nas mãos dos seres humanos, estas 

possuem ligações permitindo assim uma grande variedade de movimentos 

possíveis. É por isso que a mão humana é uma ótima “ferramenta” de manipulação, 

mas esse também é o motivo de ela ser tão difícil replicar artificialmente. Mãos 

podem ser definidas em três articulações: articulação do pulso, articulação 

metacarpofalangeana (MF) e articulação interfalangeana (IF). 

Os movimentos realizados pelos pulsos necessitam da contribuição de todos 

os ossos do carpo, tais ossos têm por função articular a mão com o pulso. A 

articulação metacarpofalangeana faz a ligação entre os ossos do metacarpo e as 

falanges próximas, já a articulação interfalangeana faz a ligação entre as falanges 

adjacentes, podendo ser interfalangeal proximal ou distal.  

A flexão da articulação metacarpofalangeana e da articulação interfalangeana 

faz com que os dedos se aproximem da palma da mão, enquanto que a sua 

extensão faz com que os dedos se afastem da palma da mão. Já o movimento de 

afastamento do polegar é perpendicular à palma e assim é denominado como 

abdução, sendo assim o movimento oposto é o de adução. 

4.6.1 Músculos da mão  

Os músculos que geram o movimento dos dedos são divididos basicamente 

em apenas dois grupos, e estes são os músculos extrínsecos e músculos 

intrínsecos.  

Os extrínsecos têm sua origem no antebraço, com isso eles são maiores e 

proporcionam a força. Os músculos extrínsecos dividem-se em flexores e 

extensores. A maior parte dos flexores têm a sua origem na extremidade distal e 

medial do úmero, já os extensores têm a sua origem na extremidade distal e lateral 

do úmero. Os dois têm suas inserções nos ossos do carpo, metacarpo ou nas 

falanges.  

Os intrínsecos têm sua origem na mão, com isso eles são menores e 

propiciam coordenação precisa aos dedos. Os músculos intrínsecos se dividem em 



três grupos de músculos: grupo tênar (atua no polegar), grupo hipotênar (atua no V 

dedo) e o grupo intermediário (este age em todas as falanges, exceto no polegar). 

Presentes principalmente na lateral do palmar, estes músculos permitem a flexão ou 

a extensão e a abdução ou a adução de cada falange, permitindo assim movimentos 

precisos aos dedos. Cada dedo é enervado por ambos os grupos de músculos, 

necessitando assim de uma boa coordenação entre eles para que haja uma 

movimentação adequada à mão. 

4.6.2 Graus de liberdade  

Umas das mais importantes características da mão humana são os seus 

graus de liberdade gerados por seus movimentos. Os graus de liberdade são 

definidos como o número mínimo de coordenadas independentes para descrever 

uma posição. Anatomicamente os cinco dedos da mão possuem quinze articulações 

que geram cerca de vinte graus de liberdade. Porém, é desconhecida a maneira que 

cada um dos graus de liberdades são controlados independentes um do outro 

durante o movimento. Existem diversos estudos em laboratórios para uma melhor 

compreensão.  

Sabe-se que a arquitetura mecânica e neuromuscular de uma mão possuem 

obstáculos no controle independente dos dedos. Além disso, acredita-se que o 

sistema motor pode reduzir a dimensionalidade da mão quando sente dificuldade 

para exercer algum trabalho, simplificando assim o problema do controle da mão 

pelo sistema motor. 

4.7     Fitas resistivas 

Fitas resistivas são fitas cuja resistência varia conforme o local onde o pino de 

contato se encontra no momento em que eles fecham o caminho para a corrente 

elétrica, essa fita é muito utilizada em locais onde se quer medir cursos de 

movimentos, tais como movimentos lineares ou não, pois através da variação da 

resistência é possível medir o local, ou posição em que algo se encontra. No 

trabalho a fita resistiva é utilizada para confirmar as medições realizadas nos sinais 

eletromiográficos, isto para não ocorrer problemas de cross-talk no momento da 

leitura. 

 



4.8     Software e modelamento 

Para modelagem do protótipo da mão é utilizado o software Inventor do 

fabricante AutoDesk®, este é um fabricante de softwares mundialmente reconhecido 

na área da engenharia, por sua plataforma de desenvolvimento de projetos de 

desenhos 2D e 3D. O Inventor é uma ferramenta de desenvolvimento de simulação 

de objetos podendo simular esforços e movimentos através do mesmo. É importante 

no projeto para realizar os testes e simulação de possíveis esforços presente no 

objeto 

5  DESENVOLVIMENTO 

 O protótipo da mão é realizado utilizando os modelos da mão real para apoio 

e adequação da mesma, primeiramente para ilustração em dimensão 3D é utilizado 

o software de modelagem Autodesk Inventor, este software é utilizado também para 

passagem do dimensionar 3D. Logo depois é utilizado o software de CAM EdgeCAM 

e um torno CNC. A figura 1 ilustra o protótipo da Mão Robótica. 

Figura 1 – Protótipo da Mão Robótica 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 A mão projetada teve suas articulações dividas em partes semelhantes aos 

da mão humana que são o carpo, metacarpo e as falanges, cada um com 



movimento reproduzido através de Servomotores, que este recebe o sinal vindo do 

Arduino ATMega 2560 , para começar a atuar.  

 Para os servomotores atuarem é necessário obter primeiramente os sinais 

vindos dos sensores conectados nas portas de entradas do Arduíno. Estes sensores 

captam os sinais eletromiográficos vindos diretamente do musculo do braço.  Os 

sensores para leitura dos sinais eletromiográficos são projetados através de circuitos 

para aquisição de sinal que se dá através dos elétrodos que são especialmente 

desenvolvidos com fios com alta condutibilidade elétrica para menor perda de sinal, 

já que o mesmo pode se encontrar na casa de microvolts.  

O sinal lido através dos eletrodos será lido e tratado através de um circuito de 

amplificação que também retira qualquer ruído presente no sinal para que ele possa 

ser interpretado pelo Arduíno somente como variações de tensão de 0V-10V através 

de um canal que converte o valor para um valor binário com resolução de 10 bits.  

Apesar de todo trabalho necessário para a realização da leitura dos sinais 

eletromiográficos, ouve problemas com cross-talk na leitura do mesmo, portanto foi 

decidido além de utilizar os sensores para tal leitura, foram adicionados sensores de 

fita resistiva para aprimorar a captação dos movimentos. Com isso o 

microcontrolador recebe sinais tanto dos eletrodos como dos sensores de fitas 

resistivas.  Logo através de programação que esta gravada na memória, os 

servomotores serão acionados e efetuarão o movimento da mão.  

Para melhor entendimento das entradas e saídas do sistema, a figura 2 ilustra 

o diagrama principal de funcionamento. 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 – Diagrama principal de funcionamento do projeto 

Fonte : 

Fonte: Autoria própria , 2018 

6  RESULTADOS 

O projeto da Mão Róbotica acionado por Sinais Eletromiográficos teve o 

resultado esperado realizado, No entanto obtiveram-se problemas de cross-talk no 

momento da medição, e problemas tais como a presença de ruídos no sinal lido e 

consequentemente o aparecimento de falsa leitura realizada pelos sensores.  

Entretanto estes problemas foram resolvidos através da adição de um sensor 

de fita resistivo na parte do projeto a fim de se ter uma confirmação com o mínimo 

de ruídos possíveis. Isto para obter melhores resultados na resposta de sinal oriundo 

dos sensores.  . 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto da mão robótica tem a vantagem de  ser um projeto que atualmente 

engloba diversas áreas de pesquisas, com relação ao tema, e  no qual são poucos 

os projetos criados em relação ao tema estipulado, tem-se também como ponto forte 

do sistema, as diversas aplicabilidade da mão robótica, pois esta pode ser muito útil 

na área biomédica, funcionando tanto para substituição de movimentos perdidos, 

com funcionando também de auxílio, movimentação e diminuição de esforços 

realizados pelo mesma pessoa, podendo prevenir lesões por movimentos 

repetitivos.       Todo o sistema de acionamento da eletrônica e mecânica do sistema 

robótico é monitorado constantemente por sensores instalados em lugares 



determinados com a finalidade de propor movimentos precisos aos servomotores e 

movimentação as mãos. 

  

         As conquistas alcançadas com o tema-problema desenvolvido é que para 

transformar a ideia principal em um protótipo real, foram realizadas diversas 

pesquisas e testes.  Todas as teorias pesquisadas são de suma importância para 

dar sustentação e concretização no desenvolvimento do projeto, principalmente as 

que trouxeram conhecimentos sobre eletrônica e anatomia do corpo humano .  

 

Ainda há melhorias que podem ser realizadas no projeto, tais como melhora 

na medição dos sinais eletromiográficos, para utilização somente desses para a 

atuação. E englobar o uso da inteligência artificial tornando o sistema mais próximo 

da ação natural. Pode-se também obter diminuição dos equipamentos usados, tais 

como microprocessadores e motores para que possa ser diferente de uma mão sub-

atuada. Além de estudos na área de biomedicina para verificar a viabilidade 

fisiológica no uso deste auxilio. 
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