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 A área da robótica utiliza modelos matemáticos para o controle dos robôs, para isso nomeia cada 
estrutura existente nele classificando-as como elos ou juntas. Tendo nomeado cada uma das 
estruturas, é possível a construção da tabela Denavit-Hartenberg, que permite a modelagem 
matemática, através de análise detalhada da movimentação e graus de liberdade de cada junta.  
 Os procedimentos de robótica analisados anteriormente serão utilizados para aquisição do 
modelo de um exoesqueleto para a mão. Para isso será feita a modelagem da mão humana com e 
sem o exoesqueleto, de forma que possa ser analisado a efetividade do movimento de flexão e 
extensão do exoesqueleto. 
 Com o intuito de escolha do exoesqueleto, foi elaborada uma revisão bibliográfica de 
exoesqueletos existentes.  
 A primeira ideia de exoesqueleto da mão surgiu com Alain Zarudianky em 1981. Zarudiansky 
desenvolveu uma estrutura semelhante a uma mão que podia ser controlada pela mão de um 
operador. A ideia era facilitar o manuseio de objetos em ambientes perigosos. Assim, a estrutura 
da “mão artificial” detectava sinais táteis e os enviava à mão do operador através de atuadores.  
 Após o projeto de Zarudianky surgiram muitas outras ideias e propostas de exoesqueletos da 
mão. Em 2000 foi o surgimento do SKK Hand Master, um exoesqueleto da mão composto por 
estruturas complexas dos quatro dedos e polegar com motores ultrassônicos e sensores de força. 
Em 2011 surgiu o iHandRehab, com uma proposta de estrutura bem mais complexa, envolvendo 
os dedos indicador e polegar, composta por sensores de ângulo e força e sistema de controle que 
faz a análise dos dados dos sensores, envia o sinal de controle para os motores e ainda é capaz de 
se comunicar com o computador através do protocolo TCP/IP. No mesmo ano também surgiu o 
exoesqueleto HandSome (Hand Spring Operated Movement Enhancer), capaz de reproduzir o 
movimento de pinça. A NASA, em parceria com a GM, desenvolveu em 2012 uma luva capaz de 
evitar lesões e fadiga através da diminui pela metade dos esforços necessários para manipular 
objetos. Em 2016 foi a vez do Exotrac, exoesqueleto com seis graus de liberdade, composto por 
sensores de torque, atuadores e sistema de controle. A estrutura é compatível com uma variedade 
de tamanhos de mão. Em 2015, foi disponibilizado em página da web um exoesqueleto para 
impressão 3D. A estrutura não trata-se de uma tecnologia funcional, pois não possui atuadores e 
controle. Por fim, em 2017 surgiu o Exo-hand Project, trabalho de conclusão de curso de Nicolas 



                               
Rójas. Foi este o exoesqueleto eleito para o trabalho em questão, uma vez que sua estrutura seria 
reproduzida por acadêmica para o trabalho de conclusão de curso.  
 Para elaborar o modelo matemático do exoesqueleto da mão em utilização foi necessário obter 
os ângulos das articulações metacarpofalângica, interfalângica proximal e interfalângica distal do 
dedo indicador nos movimentos de flexão e extensão da mão com o exoesqueleto. Tais valores 
(Tab. 1) foram disponibilizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Alessandra 
Schroeder e foram utilizados neste trabalho. Assim pode ser construída a tabela Denavit-
Hartenberg (Tab. 2) modelando o movimento do dedo com o exoesqueleto. A partir do software 
Matlab e toolbox de robótica rtools pode ser feita a simulação do movimento do dedo a partir da 
tabela D-H. 
 

Tab. 1 Tabela com ângulos de extensão e flexão de cada articulação 
Articulação Ângulos extensão e flexão exoesqueleto (º) 
Metacarpofalângica (��� 65 e 86 
Interfalângica Proximal (��� 6 e 91 
Interfalângica Distal (��� 4 e 21 

 
Tab. 2 Tabela D-H exoesqueleto 

i � a d � 
1 90 	� 0 -90 
2 �� 	� 0 0 
3 �� 	� 0 0 
4 �� 	
 0 0 

  
 O trabalho realizado contribuiu para análise e visualização do protótipo e sua efetividade através 
de software, sem a necessidade de manuseio do exoesqueleto. 
 A simulação elaborada deixa claro que o movimento de extensão e flexão do dedo pode ser 
reproduzido com o protótipo escolhido, porém, só foi possível fazer a modelagem do dedo 
indicador. Os próximos passos seriam obter os ângulos de extensão e flexão dos demais dedos 
abrangidos pela estrutura do exoesqueleto de forma a construir uma simulação com os cinco dedos 
da mão, tornando a mesma mais completa. 
  
  

  

  

 

 

 

 


