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Resumo: A proposta deste projeto é construir a parte 

mecânica de uma Interface Háptica, correspondendo às 

hastes e à estrutura de alinhamento e sustentação da 

Interface. As hastes serão movimentadas por servo-

motores posicionados na estrutura, que serão acionados 

através de um circuito eletrônico, ativado por 

programação, de forma dinâmica e controlável para 

representarem objetos 3D a partir de um mapeamento 

2D. 

 

1. Introdução 
Visando uma interação alternativa com o ambiente 

virtual, dispositivos de Interfaces Hápticas têm sido alvo 

de atenção nos últimos anos. Por muito tempo, o termo 

“háptico” tem sido usado por quem estuda o uso das 

mãos para sentir e manipular objetos. Advindo disso, 

adota-se o termo “interfaces hápticas” como interfaces 

tecnológicas que possibilitam o estudo de capacidades 

sensoriais como por exemplo o tato [1]. Esses sistemas 

também são usados como ferramentas para treinamento, 

como é feito com o dispositivo PHAMToM que 

consegue simular sensações de sensibilidade e pressão 

de toques em superfícies [2]. 

     Baseado no propósito do dispositivo de interface 

háptica “inFORM”, do MIT [3], este projeto destina-se 

a desenvolver uma máquina capaz de fazer a 

representação física de objetos virtuais a partir de hastes 

movimentadas por servo-motores controlados por 

circuito eletrônico ativados por programação, mediando 

a interação entre objetos e a superfície das hastes. 

 

 
Figura 1- Interface Háptica inFORM [3]  

 

 

2. Materiais e Métodos 

A matriz de representação de objetos é uma 

plataforma formada por acoplamentos onde estão 

contidas as hastes que se elevam durante a formação do 

objeto. A movimentação das hastes funciona com um 

simples sistema de tração, dispensando o uso de 

qualquer tipo de atuador linear. Para o funcionamento 

do sistema, afixou-se uma extremidade de um fio de 

nylon ao ponto (1) mostrado na figura 2, passando-o por 

um bastão cilíndrico (ponto 2) e por um furo (ponto 3). 

A outra extremidade é presa no acoplamento do servo-

motor ilustrado na figura 3. O movimento angular do 

motor (max. de 180º) tensiona o fio, gerando um vetor 

de força que empurra a haste interna para cima. O 

deslocamento linear é proporcional ao raio do 

acoplamento (r=2,2 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Esquema de haste acoplada 

 

 

 

      

 

 

 

 

Figura 3 - Acoplamento para o servo motor 

 

A estrutura base de suporte do dispositivo é feita de 

madeira e está sendo incorporada com elementos 

impressos com o material ABS, como bases 

intermediárias (formando “andares” de bases para os 

motores) e seus suportes. Devido à limitação do 

tamanho da impressora, as bases são impressas por 

partes (figura 4) e fixadas como chapas coladas. 

 

 
Figura 4 – Partes que constituem uma base 

 

3. Resultados 
     O conjunto de acoplamentos com as hastes 

apresentou um bom funcionamento, apesar de alguns 

problemas com atrito provocado por irregularidades na 
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impressão, mas que foi resolvido com tratamentos 

superficiais das peças, como lixamento. O sistema de 

elevação das hastes funciona muito bem sobre efeito de 

alguma força externa (Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Matriz de pinos do projeto  

 

     As bases impressas ficaram de acordo com o 

esperado e após testes com alguns tipos de suporte foi 

desenhado e testado um que deixa a estrutura estável 

(Figura 6).  

 

 
Figura 6 – Suportes e haste de sustentação 

 

     Os motores podem ser bem fixados às bases e não 

devem apresentar oscilação prejudicial da estrutura 

durante o funcionamento (Figura 7). 

 

 
Figura 7 – Parte da estrutura montada, com capacidade 

para 100 motores 

 

    Como os fios que interligam as hastes aos motores 

devem cruzar os “andares” a estrutura também precisou 

de um sistema de alinhamento dos fios, evitando que 

enrosquem e prejudiquem o funcionamento. Foram 

utilizados pequenos tubos de plásticos posicionados de 

maneira que conduzam os fios convenientemente como 

ilustra a figura 8. 

 

 
Figura 8 – Inserindo tubos de alinhamento 

 

     O maior inconveniente é principalmente o processo 

de impressão das partes, que consome muito tempo e é 

facilmente sujeito a falhas que levam à tentativa de 

recuperação da peça ou a um novo processo de 

impressão que pode levar horas. A figura 9 exemplifica 

peças com falha. 

 

 
Figura 9 – Peças perdidas por falhas de impressão 

 

4. Conclusões 
A estrutura para operação de uma matriz 10x10 

apresentou resistência e funcionamento das partes 

satisfatórios o suficiente para continuar o restante do 

projeto seguindo a mesma metodologia. Espera-se que 

ao final do projeto a matriz resultante, 20 x 20, seja 

capaz se representar formas tridimensionais, podendo 

ser aplicada em diversos outros projetos. 
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