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Resumo A robótica utilizada por parâmetros pré-programados 
está deixando de ser realidade, para isso é preciso que robôs 
possam interagir com seres humanos ou até capazes de tomar 
decisões. A inclusão de tecnologias de visão computacional se 
tornou um viés para auxílio na interação entre homem e 
máquina, que tem sido buscada para utilizar ações naturais do 
ser humano como objeto de replicação pelos robôs. A operação 
remota é interessante para situações onde não há possibilidade 
da ação direta, ou onde não é possível estabelecer rotinas para a 
operação. Nesse artigo é proposta uma interface que integra um 
sistema de visão computacional, baseado no dispositivo Leap 
Motion®, e um robô protótipo em forma de uma mão humana. 
A utilização do dispositivo Leap Motion® permitiu apresentar 
uma nova forma de controle do protótipo robótico. Os 
resultados encontrados atenderam às expectativas de controle 
de uma mão robótica, que foi capaz de reproduzir os 
movimentos de uma mão humana. 

Palavras Chaves: Interação Natural de Mão Livre, 
Rastreamento da Mão, Mão Robótica, Operação Remota, 
Aplicação Robótica. 

Abstract: Robotics used by pre-programmed parameters is 
ceasing to be reality, this requires robots to interact with 
humans or even able to make decisions. The inclusion of 
computer vision technologies became a bias to aid in the 
interaction between man and machine, which has been sought 
to use natural actions of human beings as robots replication 
object. Remote operation is interesting for situations where 
there is no possibility of direct action, or where it is not 
possible to establish routines for the operation. An interface 
which is responsible for the integration of computer vision 
system based on Leap Motion® device and a prototype robot 
shaped like a human hand is proposed in this project. Using 
Leap Motion® device allowed to present a new way to control a 
robotic prototype. The results met the expectations control a 
robotic hand, which was able to reproduce the movements of a 
human hand. 

Keywords: Natural Free-hand Interaction, Hand Tracking, 
Robotic Hand, Remote Operation, Robotic Application. 

1 INTRODUÇÃO 

O fascínio do ser humano por instrumentos capazes de 
interagir com ele e facilitar a sua vida iniciou-se há milhares de 
anos. As principais aplicações em robótica surgiram por volta 
de 1960 e eram voltadas basicamente para a indústria 

(Engelberger, 1995). A ideia era automatizar as fábricas e, 
dessa forma, aumentar a produção em série de alguns produtos, 
além de substituir o homem em tarefas perigosas, como 
manipulação de substâncias químicas ou explosivas. Os robôs 
utilizados eram basicamente operados em ambientes bem 
estruturados e pré-programados para repetir a mesma tarefa 
indefinidamente. Desde então, aumenta a cada dia o desejo de 
se produzir robôs que realizem tarefas mais complexas. Para 
isso, é preciso que os robôs sejam capazes de tomar decisões, 
serem operados à distância e interagirem com seres humanos. 

Aplicações em Robótica podem se dar de forma que os 
robôs substituam os seres humanos na execução de tarefas, 
principalmente nas que representam perigo, esforço acentuado 
ou atividades repetitivas ou ainda, atuando ao lado de um ser 
humano, em cooperação com ele. Tal interação e cooperação 
entre homens e robôs pressupõe que o segundo seja capaz de 
identificar um ser humano e interagir a partir de suas ações. 
Sabe-se que as pessoas usam fala, gestos e sinais não-verbais 
para se comunicarem de uma forma clara (Green, 2007). 
Assim, pesquisas têm sido desenvolvidas com o objetivo de 
realizar essa comunicação. As aplicações vão desde o uso 
industrial, rastreamento de objetos, detecção e análise de 
movimento, a reconstrução de cenas em 3D e interfaces 
baseadas em gestos na relação homem e máquina (Biswas, 
2011). Estas aplicações têm necessidades diferentes em termos 
de resolução, taxa de quadros por segundo, distância de 
operação, entre outros. Especialmente para interfaces de 
usuário baseadas em gestos, a precisão do sensor é considerada 
uma característica importante para o funcionamento adequado 
do sistema proposto (Khoahelham, K.Elberink, 2012). 

A interação entre homem e máquina vem sendo buscada 
por muito tempo, devido sua capacidade de fácil adaptação 
para operação por parte do homem. Tecnologias de visão 
computacional voltadas para tal interação são desenvolvidas 
para utilizar movimentos naturais do ser humano, trazendo 
assim uma afinidade entre ambas as partes. As novas 
tecnologias que integram tal comunicação, seja por gesto ou 
voz, permitem aos usuários agir naturalmente sem que invada a 
sua rotina. No entanto, métodos mais tradicionais, como o 
mouse e teclado, ainda são mais difundidos, apesar de serem 
interfaces menos naturais (Bassily, 2014). 

É comum, seja em ambientes domésticos ou industriais, 
que seja feito uso de ferramentas que estendam o alcance das 
pessoas com o objetivo de aumentar a destreza seja qual for a 
aplicação. Naturalmente, que existe certa limitação quanto ao 
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manuseio de objetos quando comparados com uma mão 
humana. Essa limitação é imposta pela natureza da ferramenta 
utilizada, por exemplo. Nesse contexto, a teleoperação é uma 
técnica particularmente interessante, pois ela permite que um 
determinado trabalho seja realizado remotamente, mas ainda 
sim controlado pelas próprias mãos, em circunstâncias onde a 
ação direta não é possível, inadequada ou em situações onde é 
impossível estabelecer rotinas para a operação, seja pela sua 
imprevisibilidade, grau de risco, ou complexidade. 

Nesse contexto, a integração entre um sistema de visão 
computacional, i.e, hardware e software, e um robô 
manipulador em forma de uma mão, com interface natural que 
detecta o movimento da mão humana e faz com que este 
movimento seja repetido pelo robô, se insere para diversas 
aplicações em teleoperação. Este artigo propõe essa interface 
integrada a um protótipo robótico como o descrito e mostra os 
materiais de métodos envolvidos, os resultados obtidos, bem 
como contribuições do Projeto de Pesquisa e as aplicações para 
o sistema integrado proposto. Por fim, as conclusões são 
pontuadas. 

2 O TRABALHO PROPOSTO 

O sistema integrado proposto é formado por um sistema 
de visão computacional e um robô protótipo em forma de uma 
mão humana. O primeiro faz o rastreamento de uma mão 
humana e a identificação de seus gestos a partir do movimento 
dos dedos e no segundo o movimento é realizado de forma 
análoga. 

2.1 Sistema de Visão Computacional 

O sistema de visão computacional é baseado no 
dispositivo  Leap Motion®. Este foi desenvolvido para 
identificar apenas movimentos e gestos das mãos em um 
pequeno campo de visão com outros objetos. Requer um menor 
campo de visão possibilitou aos projetistas construir um 
dispositivo com pequenas proporções. Sua excelente precisão e 
mobilidade o torna viável para diversas aplicações, tal que o 
mesmo é capaz de fornecer dados a uma taxa de até 300 
quadros por segundo com uma precisão de até 0,01 mm na 
posição dos dez dedos das duas mão ao mesmo tempo. Este 
dispositivo utiliza sensores infravermelhos e câmeras, ao invés 
de sensores de profundidade, e faz a leitura de dados utilizando 
duas câmeras monocromáticas de infravermelhos e três LEDs 
para captar os movimentos feitos pelo usuário numa área 
hemisférica (Bassily, 2014). A Figura 1 mostra uma ilustração 
do dispositivo com suas dimensões e componentes. Observa-se 
uma câmera stereo infravermelha e três LEDs infravermelhos. 
A Figura 2 mostra o campo visual de atuação do dispositivo. A 
liberdade de movimentação do usuário é delimitado pelo 
ângulo de visão do dispositivo, também chamado de  
controlador, que atinge valores até 150º e em distância, 61 cm, 
como mostrado na Figura 2. 

Posições, em coordenadas cartesianas,  de vários pontos 
dos dedos e de um ponto da palma da mão, são reconhecidas 
em relação ao ponto central do controlador, acima do LED 
central. Além disso, informações sobre as rotações com 
referência na palma da mão também estão disponíveis. 

 

 

 

Figura 1 - Ilustração do Leap Motion®. 

 

A partir do  Kit de Desenvolvimento de Software 
(SDK), fornecido pelo fabricante, é possível receber e 
processar tais informações de forma on line.  

 

 

 

 

Figura 2 - Campo de visão do Leap Motion®. 
 

 

2.2 Protótipo de uma Mão Robótica 

O protótipo desenvolvido foi baseado em uma mão 
robótica que possa atuar em ambientes que sejam considerados 
insalubres ao ser humano, e que ao mesmo tempo possua 
capacidade motora próxima a de uma mão humana e que seja 
controlada por sensores capazes de trasmitir os movimentos da 
mão humana a um microcontrolador comanda atuadores de 
forma a imitar os movimentos. Neste trabalho, os referidos 
sensores são os provenientes do sistema de visão 
computacinional 

A estrutura do protótipo foi feita inteiramente em uma 
impressora 3D. O modelo utilizado foi baseado no projeto open 
source InMOOV® e seu desenvolvimento e automação podem 
ser vistos no trabalho de Alves et al. (2015). O  modelo 
mecânico foi escolhido, pois possui uma uma estrutura solida e 
com uma aparência próxima de uma mão humana além de 
possuir uma boa amplitude de movimentos. Atuadores elétricos 
tensionam a ponta dos dedos que transmitem o movimento para 
as outras articulações de maneira passiva. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

O sistema integrado proposto, i.e., toda a plataforma de 
acionamento a planta robótica acionada, pode ser representado 
através de um fluxograma de dados mostrado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Fluxograma de informações para a plataforma 
proposta. 

O fluxograma de dados tem início na captura de 
movimentos da mão do usuário feita pelo controlador do 
sistema de visão computacional. Em  seguida os dados são 
enviados para um computador. Este interpreta os dados 
utilizando a SDK do contolador e, então após o processamento 
destes dados, envia para um microcontrolador acionar os 
atuadores elétricos da planta. Neste projeto utilizou-se um 
ATmega2560® como microcontrolador embarcado na 
plataforma de desenvolvimento Arduino®. 

O acionamento das articulações robóticas é realizado 
apenas a partir dos pontos distais da mão reconhecidos pelo 
sistema, já que estes pontos são acionados de forma ativa, 
enquanto as outras articulações de forma passiva. Os atuadores 
elétricos recebem um sinal do tipo PWM (Pulse Width 
Modulation) cujo ciclo de trabalho é proporcional ao 
deslocamento das articulações do operador ou usuário do 
sistema. Este deslocamento é calculado como o ângulo entre os 
pontos distais dos dedos em relação ao ponto da palma da mão. 
A Figura 5, obtida a partir do software desenvolvido através do 
SDK do dispositivo, ilustra o ângulo calculado. 

 

 

Figura 5 – Representação gráfica da visão do dispositivo. 

 

A Equação 1 descreve o cálculo da referida variação 
angular. 

� = ��(�, �, �) ��(�, �, �)           (1) 

Em que ��(�, �, �) é o ângulo do ponto da palma da mão em 
relação à referência do sistema e ��(�, �, �) é o ângulo da 
ponta dos dedos em relação à mesma referência. 

 Após a obtenção desta variação angular, o 
processamento segue de forma que esta variação passa por um 
filtro de limiar para evitar que ruídos ou pequenas variações 
atuam como falsos-positivos no acionamento. O limiar de ruído 
é calculado em uma etapa de calibração em que o usuário 
permanece com a mão parada sem realizar movimento algum.  
A Equação 2 descreve o cálculo do limiar. 

��� =  �� + �. ��             (2) 

Na Equação 2, �� é a média das � amostras ou 
quadros de dados recebidos durante o período de calibração e 
�� é o desvio padrão dessas amostras. E � é um peso para 
adaptação do desvio padrão. 

Nesta etapa de desenvolvimento deste projeto, o 
processamento dos dados é realizado de forma que apenas o 
controle de posição das articulações dos dedos da mão robótica 
seja feito. Este controle é realizado em malha aberta, por 
realimentação visual do usuário, i.e., sem sensores de posição 
ou forças colocados no planta controlada. A Figura 4 ilustra o 
sistema integrado sendo operado, bem como o protótipo 
robótico utilizado. 

 

 

Figura 4 – Ilustração do sistema proposto sendo operado. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados desta etapa do projeto são expostos de 
maneira puramente qualitativa.  O protótipo robótico seguiu os 
movimentos realizados pela mão do operador com atraso 
imperceptível. Como aspecto negativo do sistema proposto 
pode ser citada situação em que há sobreposição de mãos ou de 
uma mão por algum outro objeto. Neste caso, a detecção do 
movimento apresenta erros  falsos positivos e negativos para o 
movimento. Em tais situações, a utilização de outros sensores 
de posição para as mãos, realizando uma fusão de dados, 
forneceria uma classificação melhor quanto ao movimento 
realizado pelo usuráio. A futura colocação de sensores de 
posição nas articulações possibilitará uma comparação precisa 
entre o movimento realizado pelo operador, a partir dos dados 
obtidos pelo sistema de visão computacional, e o movimento 
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ou trajetória realizada pelo protótipo robótico. Este obtido a 
partir dos dados dos sensores de posição.  

Como discussão acerca do sistema proposto serão 
mostradas algumas aplicações que podem ser implementadas. 
A quantidade de aplicações é grande quando se pensa em todas 
as ações que as mãos humanas podem realizar em tarefas do 
dia-a-dia, industrial, laboratorial ou até mesmo doméstico. 

4.1 A tecnologia e o Serviço Militar 

A robótica se tornou aliada do serviço militar nos 
últimos tempos, auxiliando principalmente em exploração de 
locais perigosos, desarmamentos de bombas e vigilância. O 
alto risco em que os soldados são expostos é base fundamental 
para a utilização de robôs em zonas de combate. O ponto de 
partida principal da corrida tecnológica foi a utilização de 
veículos aéreos não tripulados, também conhecidos como 
drones, nas áreas de combate, visto que oferecem uma enorme 
vantagem para o detentor da tecnologia.Uma das principais 
utilidades dos robôs em zonas de combate é no desarmamento 
de bombas, tal que o mesmo já é utilizado por diversas 
corporações no mundo, Conhecidas as situações em que um 
robô é utilizado, o protótipo proposto neste artigo tem 
aplicação nesta área, e conforme fora apresentado, a grande 
precisão de movimentos é de interesse em desarmamento de 
bombas, em que o operador deve ter ações corretas e precisas. 

4.2 Robótica na Indústria Automobilística 

A indústria automobilística foi a que teve maior 
inclusão de robôs em sua linha de produção nas ultimas 
décadas. A presença de robôs nas linhas de produção traz a 
necessidade de pessoas capacitadas para opera-las, além de 
auxiliar no aumento da produção e consequentemente gerar 
mais empregos especializados. Partes importantes das linhas de 
produção não tem necessidade de um operador, contudo o 
protótipo proposto neste projeto tem espaço em setores várias 
etapas da linha de produção, e.g., soldadgem, pintura, etc. A 
câmara de pintura é uma área onde algumas medidas de 
segurança são adotadas para manter a saúde do empregado 
intacta, já que durante as etapas de pintura agentes químicos 
são lançados ao ar. Com o intuito de manter a qualidade do 
serviço e preservar a saúde do operador, existe a necessidade 
de retirar o mesmo da área de sem que a qualidade do serviço 
final seja perdida. Para isso a inserção de mãos robóticas 
controladas por um sistema de visão computacional pode ser 
uma solução apropriada. 

5 CONCLUSÕES 

Neste artigo foi proposta uma interface que integra um 
sistema de visão computacional, baseado no dispositivo Leap 
Motion®, e um robô protótipo em forma de uma mão humana. 
A utilização do sistema de visão computacional permitiu 
apresentar uma nova forma de controle do protótipo robótico. 
Os resultados encontrados atenderam às expectativas de 
controle em malha aberta de uma mão robótica, que foi capaz 
de reproduzir os movimentos de uma mão humana. Tal 
controle se apresenta como uma alternativa viável para diversas 
aplicações, tendo como forte característica sua possibilidade de 
controle remoto. A mobilidade do dispositivo e sua vasta 
possibilidade para desenvolvimento de uma API mais completa 
são favoráveis para utilização de sistemas com mais 
funcionalidades, graus de liberdade, etc., e aplicação em 
protótipos de mão robótica como mecanismo auxiliador de 
tarefas. Em trabalhos futuros deste Projeto de Pesquisa 

pretende-se colocar sensores de posição e força no protótipo 
robótico e que seja realizado um controle em malha fechada. 
Assim, as trajetórias propostas, bem como as realizadas podem 
ser comparadas para que algoritmos de controle sejam 
desenvolvidos com o objetivo de minimização dos erros.  
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