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Resumo: O presente projeto visa desenvolver a parte 

elétrica de acionamento de um Interface Háptica, que 

tem por objetivo proporcionar uma interação tátil com o 

usuário, a partir da representação 3D de objetos virtuais. 

Para tanto, a interface conta com 400 hastes ligadas 

individualmente a servos motores que proporcionarão 

um deslocamento relativo das mesmas, de maneira a 

formar uma imagem em relevo do objeto. No projeto, 

foi desenvolvido um quadro elétrico com 

microcontrolador pela plataforma Arduíno, que enviará 

os comandos para os TLC5940 acionarem os servos 
motores.  

 

1. Introdução 
Interface é um meio onde acontece as interações 

entre homem e máquina, através das quais o usuário 

pode tomar as melhores decisões para o sistema ao qual 

a interface está sendo aplicada [1]. 

Háptica se refere ao sentido do tato por meio de 

estimulação mecânica e aos estudos que buscam 

compreender como esse sentido funciona. Essas 

estimulações mecânicas se dão em formas de vibrações, 

aplicação de formas, movimentação do corpo, entre 

outras [2]. 
Com a combinação dos dois conceitos acima, temos 

uma máquina que interage com o usuário através da 

aplicação de forças sobre o corpo humano. Conhecida 

como Interface Háptica, suas aplicações são diversas. 

É muito comum o uso de Realidade Virtual para 

desenvolver ambientes no qual é possível transferir 

sensações táteis desse mundo virtual para o usuário 

através de interfaces hápticas, que aumentam ainda mais 

a sensação de realidade [3]. 

 

2. Metodologia 
O projeto da Interface Háptica está dividido em duas 

partes: parte mecânica e parte elétrica, esta tratada aqui. 

A Figura 1 mostra a estrutura inicial desenvolvida em 

um projeto anterior [4]. 

 

 
Figura 1 – Estrutura Inicial da Interface Háptica [4]. 

A parte elétrica consta do circuito eletrônico 

(montagem e testes) responsável pelo acionamento dos 

servo-motores, que movimentarão cada uma das 400 

hastes da plataforma da Interface Háptica, de maneira a 
proporcionar a representação de objetos. 

O circuito eletrônico corresponde, basicamente, ao 

circuito apresentado na Figura 2. O componente azul é o 

Arduíno, uma plataforma microcontrolada, programada 

em C++, reponsável por receber dados externos, tratar 

esses dados, e fazer o correto acionamento dos motores. 

Esses dados externos são provenientes PC, relativos à 

representação 2D de objetos, que enviam sinal serial 

para o Arduíno através da conexão USB. Na sequência, 

os TLC5940 recebem os sinais do Arduíno e acionam os 

motores. O TLC5940 é um módulo que possui 16 saídas 
independentes para conectar os servos motores, através 

de um sinal PWM. Por possuir somente 16 saídas e o 

projeto contar com 400 servos motores, são utilizados 

25 TLC’s. O circuito elétrico de ligação entre os TLC’s 

está apresentado abaixo, na Figura 3, sendo uma 

configuração em cascata. 

 

 
Figura 2 – Circuito Elétrico Base. 

 

 
Figura 3 – Ligação Elétrica entre TLC’s. 

 

Inicialmente, foi desenvolvido uma nova 

programação para o acionamento dos motores, que 
informará quais serão os valores que cada servo motor 

receberá para formar uma imagem em relevo. Esta 

programação foi desenvolvida em C++ no IDE Arduíno. 

A programação, ao ser iniciada, pede para o usuário, ou 

o sistema, informar o valor atribuído de 0 a 180, para 

cada servo motor. Após fazer a leitura dos 400 valores 

atribuídos, a programação inicia o acionamento dos 

mesmos com uma defazagem e mantém o sinal para que 

não saiam de posição devido a qualquer pressão. 
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O próximo passo foi decidir como os módulos 

TLC’s (responsáveis por enviar os sinais do Arduíno 

para cada servo motor) ficariam dispostos na Interface. 

Como solução, foi proposta a impressão 3D de uma 

caixa para fixar todos os componentes elétricos nela, de 

forma que tudo pudesse ficar embutido, melhorando o 

visual da interface, além de propiciar melhor 

manutenção quando comparado ao protótipo anterior 

(figura 4) proposto por [4]. 
 

 
Figura 4 – Disposição anterior dos TLC’s [4]. 

 
A impressão foi realizada em uma impressora 3D do 

Centro Universitário FEI, utilizando como filamento o 

ABS de cor creme e 1,75mm de diâmetro. O tempo total 

para a impressão foi de cerca de 20 horas, já que, por 

limitações na dimensão da impressora, foi necessário 

dividir a caixa em 4 partes. Após a impressão, as partes 

foram coladas uma à outra para obter a caixa final. 

Com a caixa pronta, foram fixados os TLC’s e o 

Arduíno e para as ligações elétricas, foi necessário criar 

jumpers com conectores modu para que não houvesse 

sobras de fios. 
 

3. Resultados 
Os resultados obtidos podem ser identificados na 

Figura 5, onde é possível observar como é o quadro 

elétrico, como os componentes estão dispostos e 

fixados, bem como os jumpers de conexão, ligando um 

componente ao outro. 
 

 
Figura 5 – Quadro Elétrico. 

 

 

4. Conclusões 
Esse trabalho, junto ao outro projeto, que é o 

desenvolvimento mecânico da interface, conseguirá 

atingir o objetivo pretendido, que é o acionamento 
correto de cada servo-motor, afim de formar uma 

imagem em relevo pré-definida em um computador. 

Foi possível também, trazer uma maior organização 

para o projeto geral, pois toda a fiação necessária está 

dentro caixa, escondida do usuário, deixando o projeto 

como um todo aparentemente mais bonito. 

As próximas etapas para o desenvolvimento e 

conclusão do projeto, são, criar mais 400 jumpers para 

ligar cada terminal de saída dos TLC’s aos 400 servos-

motores e etiquetar cada um; ligar a fonte elétrica de 

forma que não forneça alta quantidade de amperes no 

circuito e queime os TLC’s; e por fim, pintar a caixa 
para dar um acabamento mais atraente para o projeto. 

Almeja-se ao final fazer a integração com a parte 

mecânica e a realização de testes funcionais. 

O software de processamento de imagens do PC foi 

desenvolvido em um outro projeto e também precisa ser 

integrado. 
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