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Resumo

Atualmente, com o crescente aumento de dispositivos robóticos destinados para apli-
cação na área de mobilidade de pessoas que sofreram algum tipo de lesão medular, se
faz necessário desenvolver novas ferramentas para tornar tais equipamentos mais adap-
táveis, seguros e autônomos. Para que as órteses robóticas que auxiliam na locomoção
de pessoas paraplégicas possam desempenhar sua função, estas devem ser capazes de re-
produzir os movimentos perdidos com o máximo de fidelidade e segurança em ambientes
que eventualmente possam conter obstáculos de diferentes tipos como buracos, escadas e
calçadas. As órteses robóticas para membros inferiores têm a capacidade de caminhar, su-
bir e descer degraus, todavia, esses movimentos, na maioria das vezes, não se adaptam ao
ambiente, sendo assim, para uma órtese robótica que foi projetada para subir um degrau
com uma determinada altura ao se deparar com um degrau maior provavelmente não con-
seguirá realizar essa tarefa com a mesma segurança. Para solucionar esse problema este
trabalho apresenta um Sistema de Auxílio à Locomoção (SAL) dotado de um planejador
de passos e um gerador de referências angulares com características antropomórficas para
a órtese robótica Ortholeg. O SAL utiliza dados antropométricos do usuário para gerar um
padrão de marcha personalizado. Desta forma, a órtese, em questão, é capaz de adaptar o
tamanho do passo para não colidir com obstáculos presentes no ambiente e transpor bu-
racos com diversos tamanhos, subir e descer escadas e calçadas com diferentes valores de
altura e comprimento. Para desenvolver o sistema de auxílio à locomoção foram adapta-
das técnicas de planejamento de caminho, usadas a princípio em robôs bípedes como, por
exemplo, o planejamento de passos. São apresentados vários experimentos que mostram
a órtese Ortholeg realizando alguns movimentos com características antropomórficas para
diferentes distâncias de caminhada e três tipos de obstáculos: degrau, buraco e calçada. A
autonomia adquirida com a utilização do sistema de planejamento apresentado facilita a
utilização de órteses robóticas e também pode aumentar a segurança do usuário evitando
que o mesmo colida com eventuais obstáculos.

Palavras-chave: Órteses robóticas, Marcha humana, Robôs bípedes, Planejamento
de passo.



Abstract

With an increasing number of robotic devices intended for application in the area of
mobility of those who have suffered spinal cord injury, new tools are needed to render
this equipment safer, more adaptive and more autonomous. Robotic orthoses that assist in
the mobility of paraplegics should be able to faithfully reproduce lost movements, giving
maximum security for the user in environments containing diverse obstacle types, such
as holes, steps and pavements. Current orthoses for lower limbs are able to walk and
to ascend and descend steps, but in most cases these movements are not adapted to the
environment; therefore, a robotic orthosis that is designed to overcome a step with a cer-
tain height will probably be unable to accomplish this task with the same security when
faced with a different step height. To solve this problems, this work presents a Locomo-
tion Aid System (LAS), including a step planner and an angular reference generator with
anthropomorphic characteristics for the robotic orthosis, Ortholeg. The LAS uses anth-
ropometric data from the user to generate a personalized walk pattern. This pattern then
allows the orthosis in question to adapt its step size in order to avoid collision with obs-
tacles present in the environment, cross holes of different sizes, and ascend and descend
stairs and pavements of varying heights and lengths. In order to develop the ASL, path
planning techniques were adapted, as first used in biped robots. Several experiments are
presented, showing Ortholeg orthosis executing movements with anthropomorphic cha-
racteristics over different walking distances and including three types of obstacles: step,
hole and pavement. The autonomy acquired using the proposed planning system facilita-
tes the use of robotic orthoses and can also increase user security prevent it from colliding
with any obstacles.

Keywords: Robotics orthosis, Human gait, Biped robot, Footstep planning.
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Capítulo 1

Introdução

Um ponto importante a ser considerado nos dias atuais é o aumento da expectativa de
vida da população de vários países. Isto indica que o número de idosos crescerá nesses
lugares nos próximos anos. De acordo com a projeção da idade da população informada
pelo IBGE, nas próximas décadas a quantidade de idosos no Brasil aumentará [24].

A medida que a estrutura da população está mais envelhecida, a proporção de pessoas
com alguma deficiência motora cresce. Ademais, estudos apontam também que o número
de pessoas com algum tipo de paraplegia vem crescendo em todos os continentes [25],
surgindo um novo elenco de demandas para atender as necessidades específicas destes
grupos que carecem de cuidados e dispositivos para auxiliar na locomoção com segurança
e com menos esforço.

Diversos tipos de equipamentos são destinados para essa aplicação, andadores, benga-
las, cadeiras de rodas e dispositivos robóticos para auxílio à locomoção, como é o caso de
cadeiras de rodas inteligentes [26–29], andadores motorizados [30–35] e exoesqueletos
[36–43].

Como as cadeiras de rodas e os andadores motorizados, por mais modernos que sejam,
são praticamente incapazes de se locomoverem em terrenos que tenham muitos obstácu-
los e irregularidades, como por exemplo, subir e descer escadas, trafegar sobre terrenos
acidentados, passar e manobrar por corredores estreitos; muitos grupos de pesquisa e em-
presas estão apostando no desenvolvimento de exoesqueletos para membros inferiores.

Atualmente o termo exoesqueleto refere-se aos equipamentos eletromecânicos ves-
tíveis cuja função principal é aumentar a capacidade de locomoção, transportar cargas
mais pesadas com menos esforço físico por parte do usuário, diminuir os esforços de uma
corrida ou caminhada e auxiliar na reabilitação e locomoção de pessoas com alguma dis-
função locomotora. Alguns exoesqueletos necessitam que o usuário realize movimento,
mesmo que pequeno, para que os mesmos possam potencializá-lo e geralmente os exoes-
queletos desenvolvidos especificamente para locomoção e reabilitação podem ser deno-
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minados de órteses passivas ou robóticas.
A grande maioria das órteses disponíveis atualmente para a reabilitação e auxílio à

locomoção de pessoas com deficiência locomotora nos membros inferiores somente cor-
rigem ou impedem certos movimentos dos membros. Tais dispositivos têm o nome de
órteses passivas. As órteses ativas, por exemplo, podem ser utilizados para produzir os
movimentos nos membros inferiores de um indivíduo que não consegue realizar por si
só tais movimentos, seja em decorrência de algum tipo de paraplegia, como uma lesão
medular, ou por problemas musculares.

É desejável que as órteses ativas reproduzam os movimentos perdidos de forma mais
fidedigna possível, seja por questões de saúde ou por questões sociais. Os membros
inferiores do corpo humano, que serão auxiliados pelas órteses, têm suas características
cinéticas e cinemáticas que precisam ser levadas em conta pelo dispositivo, pois caso
isso não ocorra, o uso desses equipamentos, pode levar a sérias lesões musculares ou
até mesmo fraturas. Já em relação às questões sociais, é importante que o dispositivo
ortopédico realize os movimentos de forma mais natural e antropomórfica possível para
que isso não cause estranheza em outras pessoas ou no próprio usuário, proporcionando
assim uma melhor qualidade de vida [25].

Para desenvolver uma órtese para membros inferiores com o intuito de auxiliar na
movimentação é necessário, além de outras coisas, o conhecimento da biomecânica do
corpo humano e da mecânica da marcha humana, de forma a entender como os seres
humanos realizam alguns movimentos como caminhar, passar por cima de obstáculos,
subir e descer degraus, passar por cima de buracos, etc.

Inúmeras maneiras de subir ou descer degraus podem ser elencadas e até mesmo clas-
sificadas de acordo com o condicionamento físico do sujeito, idade, massa corporal au-
sência ou não de alguma patologia motora. Como exemplo, é possível subir uma escada
degrau por degrau garantindo que ambos os pés, em um determinado momento, estarão
sobre o mesmo degrau [44]. Comumente esse método particular de realizar essa tarefa
é mais lento e geralmente é reproduzido por pessoas idosas ou com alguma dificuldade
locomotora. Compreender as diversas formas de subir e descer uma escada pode ajudar
a escolher a opção mais vantajosa para usuários de órteses ativas. O mesmo raciocínio
pode ser aplicado à outros movimentos, como transpor um buraco ao longo do caminho
ou outro tipo de movimento.

Passar por cima de pequenos obstáculos ou buracos, subir ou descer em calçadas com
diferentes alturas são ações difíceis ou até mesmo impossíveis para as órteses robóticas
disponíveis no mercado. Isto por que esses dispositivos são incapazes de se adaptar a
algumas situações do ambiente como naturalmente fazem os seres humanos. Essas li-
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mitações precisam ser superadas para tornar as órteses mais funcionais e capazes de se
locomovem em diversos tipos de ambientes.

Quando o usuário caminha de um ponto inicial até um determinado obstáculo, que
pode ser um buraco, um degrau a ser subido ou descido, uma calçada, ou um objeto
qualquer no chão é desejável que ele se aproxime o máximo possível do obstáculo para
depois transpô-lo e, para garantir que isso ocorra, o tamanho do passo deve ser ajustado
de acordo com a necessidade. Além disso, dependendo do percurso a ser realizado o
tamanho do passo, deve ser variado para que a órtese robótica pare em qualquer ponto do
caminho sem, contudo, perder a naturalidade do movimento da marcha.

Descrever se um movimento é ou não natural não é tarefa fácil. Solucionar esse pro-
blema conceitual e até mesmo subjetivo é uma tarefa complexa e multidisciplinar. É
necessário utilizar ferramentas de analise de movimento para identificar mudanças nos
padrões da marcha de acordo com a presença de obstáculos. Um estudo feito por Moraes
[45] constatou que ao se deslocar de um ponto inicial até um ponto final preestabelecido
os seres humanos geralmente caminham com tamanho do passo praticamente constante
em boa parte do trajeto e que variam o tamanho apenas nos últimos 4 ou 5 passos. Tais
padrões de movimentos observados cientificamente podem ser implementados em órteses
ativas tendo a segurança que esses movimentos são de fato naturais ou pelo menos se
aproximam bastante do desejado.

Seres humanos variam sempre o tamanho do passo para se ajustar ao caminho modi-
ficando basicamente as amplitudes dos ângulos das juntas dos membros inferiores. Muito
embora, cada pessoa tenha seu modo próprio de executar uma marcha ou outro movi-
mento qualquer, análises estatísticas apontam um comportamento que pode ser represen-
tado por um modelo padrão da variação dos ângulos dos membros inferiores para uma
marcha cíclica saudável [46]. Desse modo tal modelo padrão pode ser utilizado em órte-
ses robóticas como referência [47].

Partindo do pressuposto que referências angulares padrão podem ser utilizadas para
reproduzir uma marcha saudável e antropomórfica o próximo ponto é tentar estabelecer
a relação entre essas referências com o tamanho do passo. Além disso, é imprescindível
criar um modelo matemático capaz de personalizar essas referências para usuários de
órteses robóticas.

As órteses robóticas disponíveis não possuem os mesmos graus de liberdade dos mem-
bros inferiores de uma pessoa e isso implica em uma série de limitações nos movimentos
realizados por esses dispositivos. Por conseguinte, algumas simplificações devem ser fei-
tas de modo a realizar uma marcha com características antropomórficas em uma órtese
robótica para membros inferiores que não tem os mesmos graus de liberdade da perna hu-
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mana. Utilizar atuadores em juntas rotacionais que realizam movimentos no plano sagital,
principalmente para a articulação do quadril e do joelho de cada perna, pode proporcionar
vários tipos de movimentos nos membros inferiores como caminhar em linha reta, subir
e descer degraus e calçadas e passar por cima de pequenos obstáculos [48]. Neste caso,
um modelo matemático deve considerar tais limitações e simplificações.

Para o caso de órteses robóticas que não possuem a capacidade de variar o tamanho do
passo ao longo de um trajeto, como por exemplo a Rewalk e a WPAL, pode ocorrer que,
para um determinado ponto final de parada, a órtese não consiga se aproximar o suficiente
do ponto desejado. Como para essas órteses o tamanho do passo é constante a distância
percorrida, do ponto inicial até o ponto em que a órtese para, é sempre um múltiplo do
tamanho do passo ou da passada.

A proposta aqui defendida para solucionar esse problema é modificar as amplitudes
das referências angulares com base em um modelo matemático baseado na cinemática da
órtese, na biomecânica do corpo humano e em algumas características físicas do usuário
como, por exemplo, a altura, para obter um tamanho de passo ajustado ao caminho.

Um trabalho apresentado por Strausser [49] resolveu o problema do ajuste do tamanho
do passo para um determinado percurso utilizando muletas dotadas de sensores inercias.
Neste caso, ao tocar no solo, os sensores na muleta estimam a distância do pé do usuá-
rio até o ponto onde a muleta tocou o chão e posiciona o pé naquele ponto. De fato, tal
solução é útil para algumas órteses ativas que impõem aos usuários a utilização de mule-
tas, principalmente para garantir o equilíbrio, mas para as órteses capazes de equilibrar o
usuário sem o auxílio de muletas essa técnica de ajuste de passadas poderia ser inviável.
Então observa-se que uma solução para ser adaptada a outros tipos de órteses sem apoio
ainda não foi desenvolvida.

Outro problema que usuários de órteses robóticas podem se deparar é com a impossi-
bilidade de transpor buracos ao longo do caminho ou subir degraus de alturas diferentes.
Seria muito difícil para uma pessoa controlar de forma manual o tamanho da passada
através da variação das amplitudes dos ângulos das juntas atuadas. Além do mais, con-
trolar a posição manual de cada articulação poderia aumentar consideravelmente o tempo
necessário para realizar o movimento e exigiria muita habilidade e treinamento por parte
do usuário.

O desenvolvimento tecnológico busca simplificar a vida do portador de deficiências,
de forma que um sistema todo manual vai em desacordo com esse desenvolvimento.
Desse modo, é fundamental investir na construção de sistemas capazes de auxiliar usuá-
rios de órteses, permitindo que, em certas circunstâncias, os próprios dispositivos sejam
autônomos.
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A ideia central dessa tese é que técnicas de planejamento de passadas desenvolvidas
para robôs bípedes podem ser adaptadas para o uso em órteses robóticas de membros
inferiores para tornar esses dispositivos mais autônomos e seguros, permitindo que as
órteses robóticas realizem tarefas mais complexas com pouca ou nenhuma intervenção
do usuário. Tal ferramenta facilitaria a utilização desses dispositivos em ambientes com
obstáculos. É importante considerar que um planejador de passos para uma órtese deve
reproduzir movimentos que se assemelham com os realizados por seres humanos saudá-
veis. Isso pode permitir uma melhor adaptação e aceitação por pare do usuário.

Inicialmente, sistemas de planejamento de passos foram desenvolvidos para serem
utilizados em robôs bípedes para que eles pudessem se locomover de forma eficiente, se-
gura e autônoma [50, 51]. Alguns algoritmos de planejamento desenvolvidos para robôs
consideram ambientes com obstáculos estáticos [52] ou dinâmicos [53] e, para garantir
uma maior autonomia, alguns os robôs bípedes utilizam sensores para identificar e mapear
obstáculos presentes no ambiente [54]. Em alguns casos os robôs podem avaliar os obs-
táculos para decidir se é possível passar por cima ou simplesmente desviar considerando
o menor caminho, equilíbrio e o custo energético.

Neste trabalho é apresentado o Sistema de Auxílio à Locomoção (SAL), um algoritmo
de planejamento de passos que utiliza o modelo do ambiente, dados antropomórficos do
usuário, o tamanho do passo e a velocidade da caminhada para realizar tarefas complexas
durante a marcha superando eventuais obstáculos. O algoritmo de planejamento leva em
conta as diferentes maneiras de transpor um buraco ou subir e descer em uma calçada de
acordo com as características e preferências do usuário e a forma de caminhar, partindo
de um ponto inicial até um ponto final.

Inspirado em técnicas de planejamento de robôs bípedes, o SAL avalia também a pos-
sibilidade de passar pelos obstáculos presentes na frente da órtese, todavia, inicialmente,
somente obstáculos estáticos são considerados pelo sistema de auxílio à locomoção. Este
sistema faz todo o planejamento considerando uma órtese capaz de realizar movimentos
controlados apenas no plano sagital.

Através do SAL, é gerada para o usuário uma representação gráfica da posição pla-
nejada dos pés ao longo do trajeto, denominada neste trabalho de plano do passo. Isto é
bastante comum em técnicas de planejamento para robôs bípedes. No caso dessa aplica-
ção para órteses, o plano do passo mostra previamente ao usuário onde ele irá colocar os
pés e a sequência de passos que serão dados para, por exemplo, passar por cima de um
buraco.

Terminado o planejamento, o SAL gera então as referências angulares de modo a
proporcionar um padrão de marcha adaptável para uma órtese ativa de membros inferio-
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res. O principal ponto que deve ser considerado é a metodologia usada para gerar essas
referências angulares para as articulações atuadas, com base em outras preexistentes de
modo a garantir movimentos antropomórficos personalizados considerando as limitações
impostas pela órtese.

O sistema de auxílio à locomoção está inserido em um projeto intitulado Ortholeg que
visa desenvolver uma órtese robótica autônoma ou semiautônoma para membros inferio-
res. Neste projeto vários trabalhos, que se conectam e se complementam entre si, estão
sendo desenvolvidos em paralelo como é o caso do desenvolvimento de um sistema de
visão, uma nova arquitetura modular de hardware embarcada, uma nova estrutura mecâ-
nica mais compacta e mais leve, interfaces homem-maquina mais amigáveis, sistemas de
controle e o SAL.

A figura 1.1 apresenta o projeto Ortholeg como um todo e os principais trabalhos
que estão sendo desenvolvidos atualmente usando como base um protótipo de uma órtese
robótica para membros inferiores também denominada Ortholeg.

Figura 1.1: Principais trabalhos em desenvolvimento no Projeto Ortholeg.

Esta tese apresenta o SAL, suas principais características e aplicações, focando princi-
palmente no algoritmo de planejamento de passos. As principais contribuições que serão
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apresentadas e detalhadas ao longo desse trabalho são:

• Possibilitar que uma órtese robótica tenha a capacidade de caminhar e transpor
alguns obstáculos de forma autônoma.
• Desenvolvimento de um planejador de passos baseado em écnicas de planejamento

bípede adaptado para a órtese ortholeg.
• Geração de padrões de movimentos antropomórficos adaptáveis à diferentes usuá-

rios.
• Criação de um modelo matemático capaz de personalizar as referências angulares

de acordo com dados antropométricos e temporoespaciais especificados pelo usuá-
rio.

1.1 Objetivos

Apesar do aumento das pesquisas relacionadas com órteses ativas e de várias empresas
do ramo já disponibilizarem comercialmente esses equipamentos, ainda não se encontram
disponíveis, nem nos laboratórios nem nas empresas especializadas, órteses ativas com
autonomia para decidir a melhor forma de se locomover.

Nenhum trabalho foi publicado, até então, apresentando uma órtese ativa com sistema
de planejamento de passadas que seja capaz de transpor obstáculos, mudar a velocidade
da marcha ou variar o tamanho do passo para se adaptar ao percurso de forma automática.

O objetivo geral desta tese de doutorado é apresentar um sistema de auxílio a cami-
nhada dotado de um planejador de passos para uma órtese ativa de membros inferiores,
permitindo dessa forma que esse tipo de dispositivo seja capaz de se locomover com certa
autonomia em ambientes com pequenos obstáculos, buracos ao longo do caminho, esca-
das e calçadas com diferentes tamanhos e alturas.

O planejador deve levar em conta a reprodução de movimentos antropomórficos. Para
obter as características desejadas para o sistema de planejamento da órtese, é necessário
determinar a mecânica da marcha humana, as estratégias e adaptações do movimento
humano para transpor obstáculos, assim como as técnicas e estratégias utilizadas em robôs
bípedes para caminhar e transpor os mesmos obstáculos.

1.1.1 Objetivos específicos

Os objetivos específicos desse trabalho são:
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• Apresentar uma revisão bibliográfica sobre a biomecânica dos membros inferiores,
exoesqueletos e écnicas de planejamento de passos para robôs bípedes;
• Identificar as técnicas de planejamento usadas em robôs bípedes que podem ser

aplicadas para órteses ativas;
• Analisar alguns parâmetros da caminhada humana que possam ser aplicados ao

sistema proposto, como é o caso do tamanho passo e a amplitude dos ângulos das
juntas;
• Desenvolver métodos de planejamento de passadas e geração de referências para

diversos movimentos;
• Apontar trabalhos futuros que poderão surgir a partir desta tese de doutorado;

1.2 Organização do texto

Esta tese de doutorado está organizada da seguinte forma: O capítulo 2 apresenta
uma revisão bibliográfica dividida em três etapas, começando pela biomecânica do corpo
humano apresentando também maneira como os seres humanos realizam alguns movi-
mentos do dia a dia como por exemplo, subir e descer calçadas e degraus, caminhar e
passar por cima de buracos. Na sequência são mostrados diversos trabalhos recentes e
também os mais completos sobre órteses ativas e exoesqueletos. Logo em seguida, ainda
no capítulo 2, é apresentado uma revisão bibliográfica sobre planejamento de caminho
utilizado em robôs bípedes apontando o que pode ser utilizado em aplicações de órteses
ativas para membros inferiores. Já o Capítulo 3 mostra os detalhes do Sistema de Au-
xílio à Locomoção (SAL). Os resultados experimentais são apresentados no capítulo 4.
No capítulo 5 são apresentadas as conclusões com as sugestões de trabalhos futuros e na
sequência são mostradas as referências bibliográficas.



Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

2.1 Mecânica da marcha humana

Antes de apresentar uma revisão bibliográfica sobre exoesqueletos faz-se necessário
o conhecimento de alguns conceitos básicos sobre a biomecânica, como os planos e ei-
xos principais e representações do sistema de coordenadas cartesianas do corpo humano,
os diversos movimentos realizados pelas articulaçãoes do membros inferiores e como é
caracterizada a marcha humana e outros movimentos.

2.1.1 Eixos e planos principais do corpo humano

Os principais eixos de referência do corpo humano são o longitudinal, o transversal
e o frontal. O longitudinal é aquele que divide o corpo humano verticalmente da cabeça
aos pés, mais comumente é associado ao eixo z do sistema de coordenadas cartesianas.
O eixo transversal é aquele que corta o corpo humano horizontalmente da direita para
esquerda ou vice-versa e normalmente é associado ao eixo y do sistema de coordenadas
cartesianas. O eixo frontal é aquele que corta o corpo humano horizontalmente da frente
para trás ou vice-versa, associado ao eixo x do sistema de coordenadas cartesianas [55].

Com base nos eixos de referência são traçados planos ortogonais formados por pares
de eixos que dividem o corpo humano em três planos: sagital, frontal e transversal. Esses
planos são utilizados na análise dos movimentos realizados.

O plano transversal ou transverso é formado pelos eixos transversal e o frontal, divi-
dindo o corpo humano nas metades, superior e inferior, sendo utilizado para classificar os
membros em superiores e inferiores [55]. O plano sagital é aquele formado pelos eixos
longitudinal e frontal, dividindo o corpo humano nas metades direita e esquerda. É utili-
zado para estudos de movimentos realizados para frente ou para trás. Já o plano frontal
é aquele formado pelos eixos longitudinal e o transversal, divide o corpo humano nas
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metades frente e trás, servindo para estudo de movimentos realizados para as laterais do
corpo. A figura 2.1 mostra os eixos e os planos citados.

Figura 2.1: Eixos e planos principais do corpor humano. Adaptado de [1].

O conhecimento das articulações dos membros inferiores, os movimentos realizados
por essas articulações e os planos nos quais esses movimentos ocorrem é fundamental
para projetar órteses ativas e exoesqueletos, como também, para definir técnicas de pla-
nejamento adequadas para esta aplicação.

As principais articulações existentes nos membros inferiores analisadas neste trabalho
e que serão utilizadas pela órtese Ortholeg são:

• Quadril
• Joelho
• Tornozelo

Cada articulações pode realizar movimentos isolados, isto é, apenas uma articulação
se movimenta ou movimentos associados, ou seja, duas ou mais articulações se deslocam
simultaneamente. Os movimentos podem envolver um ou mais planos principais do corpo
humano dependendo do número de graus de liberdade que a articulação possui.

A articulação coxofemoral, ou articulação do quadril, é responsável pela movimen-
tação da perna (coxa, canela e pé). Em um indivíduo saudável realiza deslocamentos de
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abdução e adução lateral da perna no plano frontal, deslocamentos de extensão e flexão
frontal da perna no plano sagital e deslocamentos de giro, ou rotação, da perna para den-
tro ou para fora, indo do plano frontal para o sagital. A figura 2.2 mostra os principais
movimentos realizados por esta articulação em diferentes planos.

Figura 2.2: Movimentos da articulação do quadril. Adaptado de [2].

A articulação do joelho normalmente só realiza os movimentos, de extensão e flexão
no plano sagital, permitindo a adaptação da perna às diferentes superfícies durante uma
marcha ou corrida. É responsável pela união entre a coxa e a canela e responde pelo mo-
vimento angular existente no meio da perna. A figura 2.3 mostra o movimento produzido
pela articulação do joelho.

Figura 2.3: Flexão e extensão do joelho no plano sagital. Adaptado de [2].

A articulação do tornozelo é responsável pela transmissão das irregularidades sentidas
pelos pés ao restante da perna, dando ao corpo a adaptação necessária para que ocorra o
equilíbrio sobre os pés. O tornozelo é responsável pela união entre a canela e o pé, po-
dendo realizar movimentos de inversão no plano frontal, flexão e extensão no plano sagital
e abdução e adução no plano tranversal. A figura 2.4 mostra os movimentos realizados
pela articulação do tornozelo.
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Figura 2.4: Movimentos do tornozelo. Adaptado de [2].

2.1.2 Dados antropométricos e temporoespaciais

Uma pessoa pode realizar um padrão de marcha de uma forma bastante característica e
repetitiva, todavia as diferenças de altura, peso, idade, sexo (dados antropométricos) entre
os indivíduos modificam o padrão de marcha. Características temporoespaciais como
cadência, tamanho do passo e velocidade média da marcha também podem diferir de
pessoa pra pessoa [56].

O tamanho do passo (Sm) é a distância entre o ponto onde o calcanhar de um membro
entra em contato com o solo, e o ponto em que o calcanhar do membro oposto entra em
contato com o solo. Já a passada (P) é a distância entre o ponto onde o calcanhar de um
membro entra em contato com o solo e o ponto em que este mesmo calcanhar volta a tocar
o solo. A figura 2.5 mostra o passo e a passada da marcha humana, o tamanho da passada
é normalmente o dobro do passo e o tamanho do passo e da passada variam de indivíduo
para indivíduo, dependendo da altura, peso, sexo e idade [57].

Figura 2.5: Passo e passada da marcha humana.

Outro dado antropométrico bastante significativo é a altura (H), haja vista que o ta-
manho da passada é alterado também em função da altura do usuário pois quanto maior
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for o comprimento da perna maior poderá ser o tamanho do passo [58]. A figura 2.6 mos-
tra uma relação da altura do usuário (H) e o tamanho dos diversos segmentos do corpo
humano extraídos de [3], essas relações são obtidas com base em dados médios.

Figura 2.6: Modelo antropométrico que relaciona a altura do usuário com os tamanhos
dos membros do corpo humano. Adaptado de [3].

A figura 2.7 mostra a diferença entre o tamanho do passo de dois usuários com alturas
distintas mas que estão com os mesmos valores angulares nas articulações dos membros
inferiores.

A velocidade da marcha e a cadência são dois exemplos de dados temporoespaciais.
A cadência é definida como sendo o número de passos dados em um intervalo de tempo,
geralmente é expressa em passos por minuto e quanto maior for o tamanho do passo e a
cadência da marcha, maior será também a velocidade da caminhada. Ao se locomover,
um ser humano, para caminhar mais rápido, pode aumentar o tamanho do passo e manter
a cadência, aumentar a cadência sem variar o tamanho do passo ou aumentar ambos.

2.1.3 Marcha Humana

Uma marcha humana saudável é descrita como uma série de movimentos cíclicos e
alternados dos membros inferiores e também do tronco, o ciclo da marcha, por definição,
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Figura 2.7: Exemplo da influência da altura no tamanho do passo. a) indivíduo com altura
de 175 cm e tamanho do passo de 65,24 cm. b) indivíduo com altura de 165 cm e tamanho
do passo de 61,44 cm.

tem início quando um calcanhar entra em contato com o solo e termina no momento
em que o mesmo calcanhar toca o solo novamente. Na medida em que a pessoa que
está caminhando move-se para frente, uma das pernas é utilizada como apoio e a outra é
projetada, como um pêndulo, para uma nova posição. Em seguida a perna que estava em
balanço passa a ser utilizada como apoio e a perna de apoio entra em balanço [4].

O ciclo de marcha é dividido em duas fases: a Fase de Apoio e a Fase de Balanço.
A figura 2.8 mostra um diagrama simplificado do ciclo da macha humana para a perna
direita [1].

A fase de apoio é dividida em cinco partes:

• Contato calcanear,
• Apoio plantar,
• Apoio médio,
• Retirada do calcanhar,
• Dedos fora,

Já a fase de balanço é dividida em três intervalos designados com os seguintes termos:

• Aceleração (Balanço Inicial),
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Figura 2.8: Etapas da marcha humana para a perna direita. Adaptado de [1].

• Balanço médio,
• Desaceleração (Balanço Final).

Ângulo de referência padrão

Um conjunto de ângulos do joelho e quadril que representam um ciclo de marcha pa-
drão são utilizados como referência para gerar uma caminhada antropomórfica. Todos os
ângulos foram obtidos com base em valores médios de um conjunto de pessoas realizando
uma marcha saudável. Esses ângulos podem ter suas amplitudes alteradas para variar o
tamanho da passada. A figura 2.9 mostra a variação desses ângulos em função de um ciclo
de marcha da perna direita. O ciclo da perna esquerda apresenta a mesma variação mas
com uma defasagem de 50% em relação a perna direita. A figura 2.10 mostra os ângulos
adotados nesse trabalho.

2.1.4 Outros movimentos

Algumas formas mais usuais de como as pessoas passam por cima de buracos, sobem
e descem degraus e calçadas considerando o posicionamento dos pés sobre o chão são
listadas nesta seção. Inicialmente é apresentada algumas maneiras mais usuáis de transpor
buracos e depois as formas utilizadas para subir ou descer degraus.

É possível apresentar três formas diferentes de passar por cima de um buraco na figura
2.11. No primeiro caso, (ver figura 2.11a ), a pessoa vem caminhando normalmente, co-
loca a ponta de um dos pés bem próximo a borda (pé esquerdo, neste caso) e depois passa
por cima com o outro pé (pé direito). Na sequência, a caminhada segue normalmente.
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Figura 2.9: Amplitude normal média dos ângulos do quadril e do joelho durante de um
ciclo de marcha livre. A linha preta da curva corresponde aos valores médios e a linha
tracejada ao desvio padrão. Adaptado de [4].

Figura 2.10: Ângulos e referências utilizados neste trabalho.
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Os números indicam a ordem em que os pés são colocados no chão e linhas horizontais
foram utilizadas para delimitar as bordas, definindo o comprimento do buraco.

No segundo caso, (ver figura 2.11b ), a pessoa para antes do buraco na posição or-
tostática mantendo as pontas dos pés próximas a borda do buraco e em seguida passa por
cima com um pé (pé direito), depois a caminhada segue normalmente com alternância dos
passos.

O terceiro caso é um pouco diferente dos anteriores, inicialmente o usuário, antes
de passar por cima do buraco, se aproxima e para próximo ao obstáculo na posição or-
tostática, depois o pé direito passa por cima e em seguida o pé esquerdo também passa,
entretanto os dois pés permanecem um do lado do outro após passar o buraco para so-
mente depois continuar a caminhada conforme a figura 2.11c demonstra.

Figura 2.11: Diferentes maneiras de passar por cima de um pequeno buraco ao longo do
caminho. A letra D ao lado da pegada representa o pé direito enquanto que a letra E indica
o esquerdo.

Cada maneira de passar está relacionada com a velocidade e a segurança do movi-
mento. No primeiro caso (figura 2.11.a) o ser humano passa por cima do buraco sem
parar, nem antes nem depois, no segundo caso o ser humano para antes do obstáculo e
depois segue a marcha. A principal característica do último caso é que o ser humano para
antes e depois de passar pelo buraco para então, em seguida, realizar outro movimento.
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Este último exemplo apresenta um comportamento adotado principalmente por pes-
soas com dificuldades locomotoras, todavia, tal tarefa demanda mais tempo para ser rea-
lizada [59]. Para uma pessoa utilizando uma órtese robótica este comportamento pode ser
preferencialmente escolhido, proporcionando mais segurança para o usuário, além disso,
por terem limitações de movimento nas articulações, as órteses não conseguem realizar
passos ou passadas com grandes amplitudes que são requeridas nos dois primeiros casos.

Tanto no primeiro quanto no segundo caso o ser humano sempre dará uma ou duas
passadas com amplitudes maiores, já no último caso o usuário realiza um passo com
tamanho suficiente para passar pelo buraco.

Subir e descer escadas faz parte da rotina de qualquer pessoa saudável com movimen-
tos nos membros inferiores, geralmente existem duas formas mais comuns para realizar
essas tarefas. Na primeira, a pessoa sobe a escada colocando somente um pé em cada
degrau (ver figura 2.12 a). Essa é a forma mais rápida de subir ou descer.

A figura 2.12d apresenta uma maneira mais lenta e também mais segura de subir e
descer degraus. Dessa forma a pessoa aproxima os pés do degrau e depois coloca um
pé sobre o degrau imediatamente acima para depois colocar o outro no mesmo degrau.
Essa forma pode ser utilizada para pessoas com dificuldades locomotoras, idosos, obesos
e pode ser adotado por usuários de órteses robóticas para membros inferiores subirem e
descerem escadas, porém, mais passos são dados para concluir a tarefa.

Figura 2.12: Diferentes maneiras de subir uma escada.

É possível também tentar unir as vantagens de cada forma diferente de subir ou descer
os degraus. A figura 2.12b mostra uma situação onde a pessoa antes de subir se aproxima
do primeiro degrau e para, este tempo pode ser útil para que a pessoa segure o corrimão
antes de começar a subir, já a figura 2.12c mostra praticamente o mesmo comportamento,
apenas com a pequena diferença que ao chegar no piso de destino a pessoa também para
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na posição ortostática.
Usuários de órteses ativas sempre ao mudarem o movimento precisam de um pequeno

tempo para selecionar, via uma interface homem-máquina, o novo movimento, por isso
é necessário parar antes e depois de subir ou descer uma escada ou realizar outra tarefa.
Essa necessidade justifica a escolha de movimentos de subir ou descer degraus conforme
o esquema da figura 2.12c ou figura 2.12d.

Para descer degraus é possível seguir as mesmas sequências de movimentos apresen-
tados na figura 2.12, além disso, outros movimentos como subir e descer em uma calçada
podem seguir a mesma lógica utilizada para subir ou descer escadas.

É importante enfatizar que em todos os casos, seja para qualquer tipo de obstáculo,
um ser humano saudável naturalmente estima se é possível ou não realizar a tarefa e se
for possível o tamanho do passo, é ajustado para passar adiante, no entanto o cérebro hu-
mano faz tudo isso de forma inconsciente. Seria muito complicado e até mesmo bastante
dispendioso para usuários de órteses ativas ajustar manualmente o tamanho da pasada, e
até mesmo a elevação do pé, para subir uma calçada ou realizar outra tarefa semelhante,
desse modo, se justifica a introdução de sistemas autônomos de auxílio à locomoção em
órteses ativas.

2.2 Exoesqueletos

Com a constante e crescente preocupação em proporcionar conforto, segurança e au-
tonomia, vários grupos de pesquisas usam diversas tecnologias disponíveis hoje para me-
lhorar a vida de portadores de deficiência locomotora [33, 60–63].

Materiais compósitos, computadores embarcados, uma grande variedade de sensores
e a robótica são exemplos típicos das novas tecnologias que surgem e são largamente em-
pregadas para desenvolver inúmeros dispositivos para auxílio a locomoção e reabilitação
de pacientes [64].

Existe uma classificação feita por Pons [65] sobre alguns dispositivos modernos des-
tinados a ajudar a locomoção, tais equipamentos são comumente chamados de Wearable

Robots (WR)[66–69], cuja tradução é robôs que podem ser vestidos. Esta classificação
leva em conta a influência do robô na realização do movimento do usuário.

• Exoesqueletos robóticos amplificadores de força (Limb-Empowering Robotic Exos-

keletons): Originalmente chamados de extenders, [70], são definidos como uma
classe de robôs que complementa o corpo humano, aumentando a capacidade de
movimentação do mesmo;
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• Órteses Robóticas (Orthotic Robots): Estrutura mecânica que reproduz algumas
funções de membros do corpo humano com o propósito de restaurar a perda de
movimentos.

Tornou-se popular usar o termo exosqueleto para designar qualquer equipamento uti-
lizado para realizar movimentos com auxílio de uma fonte externa de energia, este fato é
comprovado em vários artigos científicos [71, 72]. É comum encontrar também na litera-
tura outros termos para se referir a órteses robóticas, como por exemplo, órteses ativas e
órteses motorizadas (powered orthoses) [73].

2.2.1 Exoesqueletos extenders

Exoesqueleto extender ou simplesmente exoesqueleto é um equipamentos eletrome-
cânico que reveste o corpo humano, ou parte dele, com a intenção principal de aumentar
a capacidade de locomoção, transportar cargas mais pesadas com menos esforço físico
por parte do usuário, diminuir os esforços de uma corrida ou caminhada. Os exoesque-
letos necessitam que o usuário realize algum movimento, mesmo que pequeno, para que
o mesmo possa potencializá-los. Este tipo de dispositivo pode ser usado para aplica-
ções militares, aplicações médicas, entre outras [66, 74]. Sendo assim todo o controle
de posicionamento dos membros ainda é feito pelo próprio usuário juntamente com o
planejamento dos movimentos pretendidos.

Como exemplo de aplicação e de desenvolvimento desses equipamentos são apre-
sentados três trabalhos sobre exoesqueletos, dois deles foram construídos nos EUA e o
último é fabricado e comercializado no Japão. Muitos outros projetos de exoesqueletos
estão sendo desenvolvidos [75–77].

Foi a partir do início do ano 2000 que começaram a surgir exoesqueletos mais elabora-
dos. Um dos projetos mais completos sobre exoesqueletos foi apresentado em 2003 pela
Universidade da Califórnia em Berkeley (UC Berkeley) chamado de BLEEX (Berkeley
Lower Extrememity Exoskeleton). O mecanismo é composto por uma estrutura mecânica
externa fixada a diversas partes do corpo humano através de cintas elásticas. Este exoes-
queleto tem uma mochila nas costas do usuário contendo um motor de combustão e um
reservatório de combustível, além de um compartimento para transporte de carga extra
(ver figura 2.13). Para amplificar os esforços e realizar os movimentos, o dispositivo usa
atuadores hidráulicos. Dispõe também de uma fonte híbrida de energia, que gera eletri-
cidade para alimentar o sistema computacional e uma bomba hidráulica para acionar os
atuadores [78].
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Figura 2.13: Exoesqueleto, Universidade de Berkeley [5].

Para que o usuário controle o BLEEX, basta apenas que ele ande normalmente, pois
não se utiliza teclado, joystick ou outro tipo de dispositivo para selecionar o movimento
desejado. O sistema embarcado, dotado de uma rede de sensores, calcula a melhor forma
de distribuir o peso para facilitar a caminhada e manter o equilíbrio ao transportar a carga,
gerando os sinais de controle para os atuadores. Em testes de laboratório, voluntários
carregaram pesos de até 35 kg com o mesmo esforço que fariam para carregar menos de
dois quilos.

Em 2005, a Universidade de Berkeley aperfeiçoou seu projeto e desenvolveu uma
estrutura mais leve, pesando aproximadamente 14 kg, com capacidade para transportar
uma carga extra de até 70 kg, o dobro da capacidade em relação ao modelo anterior, com
uma autonomia maior e velocidade máxima de caminhada de 2,2 m/s contra 0,83 m/s do
modelo anterior. O desafio dos pesquisadores da UC Berkeley é diminuir ainda mais o
peso do exoesqueleto, aumentar sua autonomia energética e sua capacidade de transporte
de cargas, aperfeiçoar o sistema de controle e a segurança do equipamento. Todas estas
modificações são importantes, já que o projeto é patrocinado pela agência de pesquisa do
Departamento de Defesa dos EUA, que busca meios de aumentar o desempenho de seus
soldados no campo de batalha.

Paralelamente ao projeto desenvolvido pela Universidade de Berkeley, a empresa Sar-
cos, especializada em robótica, sistemas microeletromecânicos, dispositivos médicos,
membros artificiais e exoesqueletos, desenvolveu o seu exoesqueleto chamado de XOS
com a mesma finalidade do BLEEX e com um projeto bastante semelhante, usando in-
clusive atuadores hidráulicos e um motor de combustão interna para acionar a bomba
hidráulica [79]. A grande vantagem do XOS está no fato de ser um exoesqueleto com-
pleto, atua nos membros inferiores e superiores, já o BLEEX atua somente nos membros
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inferiores.
Testes realizados em 2005 pela Sarcos Research mostraram que seu protótipo foi ca-

paz de carregar 85 kg, 15 kg a mais que o BLEEX, e após aperfeiçoado poderá ser usado
pelos soldados do exército americano nos combates para carregar armas mais pesadas ou
até mesmo para transportar soldados machucados (ver figura 2.14).

Figura 2.14: Exoesqueleto desenvolvido pela Sarcos. Adaptado de [6].

A empresa japonesa Cyberdyne divulgou um exoesqueleto alimentado por baterias
recarregáveis batizado por HAL (Hybrid Assistant Limb) com a finalidade principal de
auxiliar idosos e pessoas com deficiência motora. Este exoesqueleto tem uma autonomia
média de uso de até 2 horas e 40 minutos. O projeto foi idealizado pelo engenheiro
japonês Yoshiyuki Sankai [80, 81].

A estrutura é feita de ligas metálicas e polímeros e pesa aproximadamente 15 kg. Este
exoesqueleto auxilia os movimentos dos membros superiores e inferiores como mostra a
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figura 2.15. Em cada articulação (cotovelo, joelho, ombro e quadril) existem atuadores
elétricos e uma gama de sensores responsáveis por medir os ângulos de cada junta, o peso
do objeto a ser carregado e o torque do motor naquele instante, essas informações são
enviadas ao sistema embarcado que calcula a força que será executada pelos atuadores.
Os movimentos são realizados pela captação de sinais mioelétricos do corpo do usuário.

Figura 2.15: HAL - Hybrid Assistant Limb. Adaptado de [7].

A ideia central da estrutura desenvolvida por Sankai, mesmo que para fins diferentes
se aproxima bastante do exoesqueleto desenvolvido pela universidade de Berkeley, pois a
função principal de ambas é a de amplificar forças, portanto, não são aplicadas a pessoas
sem movimentos nos membros inferiores. A importante característica mostrada do traba-
lho de Sankai é o domínio na técnica de captação de sinais mioelétricos para identificar a
intenção de movimento do usuário.

Conhecer o princípio de funcionamento dos diferentes exoesqueletos, a maneira como
os movimentos são realizados pelos atuadores, as técnicas de controle, os materiais cons-
trutivos, e os tipos de atuadores pode ajudar a desenvolver órteses robóticas melhores,
um exemplo disso é o fato de que a empresa Cyberdine também desenvolveu uma órtese
robótica para reabilitação e locomoção utilizando como base o exoesqueleto HAL.

Os usuários de exoesqueletos são capazes de realizar inúmeros movimentos, como
correr e caminhar em terrenos acidentados e com muitos obstáculos, pular, subir e descer
escadas e degraus, etc. Como os exoesqueletos só podem ser utilizados por pessoas que
têm mobilidades nos membros e que, além disso, o controle de posição é feito pelo próprio
usuário não é necessário dotar tais dispositivos de sistemas autônomos de planejamento
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ou interfaces homem-máquina para enviar comandos de alto nível.

2.2.2 Órteses robóticas para membros inferiores

Órtese pode ser também definida como um aparelho externo projetado para compensar
a fraqueza ou a ausência de função muscular ou para impedir a ação direta dos múscu-
los espásticos. A finalidade preliminar de uma órtese é melhorar funcionalidades como:
aplicar ou subtrair forças do corpo de maneira controlada e proteger uma determinada
parte do corpo restringindo ou até mesmo impedindo um movimento, permitindo que
pessoas sem movimentos ou com mobilidade reduzida nas pernas possam se locomover
com um padrão de marcha semelhante a um indivíduo saudável. Sendo assim, se uma
pessoa realiza um padrão de marcha fora do normal, devido a um problema de saúde, um
exoesqueleto não serviria para tal aplicação.

As órteses para membros inferiores são classificadas em relação às partes do corpo
sobre as quais elas reagem [82], como por exemplo:

• KO (do inglês Knee Orthosis), é a órtese que atua somente no joelho.
• HKO (do inglês Hip, Knee Orthosis), é a órtese que atua no quadril e no joelho.
• AFO (do inglês Ankle and Foot Orthosis ), é a órtese que atua no tornozelo e pé.
• HKAO (do inglês Hip, Knee and Ankle Orthosis) órtese para as articulações do

quadril, joelho e tornozelo.
• KAFO (do inglês Knee, Ankle and Foot Orthosis) é a órtese que atua na articulação

do joelho, tornozelo e pé.
• HKAFO (do inglês Hip, Knee, Ankle and Foot Orthosis). Esta é a órtese mais

completa pois atua em praticamente todas as articulações dos membros inferiores.

Uma órtese ativa para membros inferiores é um mecanismo basicamente constituído
por um conjunto de estruturas rígidas unidas por juntas rotacionais e acionadas por atua-
dores que podem ser elétricos [83, 84], pneumáticos [85–87], atuadores eletro-hidráulicos
[88], híbridos [89] ou outros tipos de atuadores como os que utilizam fluidos magneto reo-
lógicos [90, 91]. Cada articulação pode possuir um ou mais graus de liberdade, suficiente
para produzir os diversos tipos de movimentos em cada junta atuada.

Apesar de mecanicamente funcionais, as primeiras órteses ativas, eram desconfortá-
veis, pesadas e com pouca autonomia energética, o que praticamente impossibilitava seu
uso em aplicações do dia a dia. Muitas outras órteses ativas pesadas, volumosas e com
poucas aplicações foram desenvolvidas ao longo do tempo, entretanto, esses dispositivos
serviram como base para as órteses atuais [48].
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O objetivo maior, na atualidade, é desenvolver órteses ativas leves, resistentes e com-
pactas, fáceis de se utilizar e de vestir, dotadas de interfaces que facilitem a vida dos
usuários, capacidade de funcionar por longos períodos de tempo e principalmente, as ór-
teses devem ser capazes de realizar várias tarefas [77]. A seguir é apresentada a evolução
das órteses robóticas comparando com as primeiras que foram contruidas e também as ór-
teses ativas para membros inferiores mais modernas desenvolvidas atualmente em centros
de pesquisa e empresas.

A primeira referência de uma órtese ativa data de 1935 [1]. Parte dos movimentos
eram realizados através de manivelas acopladas a polias e correntes (ver figura 2.16). A
estrutura mecânica era bastante pesada e isso incomodava o usuário. Ademais, todo o
peso extra sobre o corpo poderia causar algum problema de saúde ou riscos de acidentes.

Figura 2.16: Órtese com sistema “wind-up“. Adaptado de [1].

Uma abordagem para contornar a dificuldade do peso da órtese sobre o corpo do usuá-
rio foi apresentada pelos pesquisadores da Universidade Sogang em Seul, Corea, como
mostra a figura 2.17. O dispositivo consiste em uma estrutura que atua no quadril, joelho,
tornozelo e pé acoplada a uma base móvel onde ficam localizadas as baterias e o sistema
embarcado responsável por controlar os movimentos da órtese, permitindo uma grande
redução de peso sobre o paciente [1]. De fato, o peso da estrutura é retirado do corpo do
usuário e transferido para uma plataforma posicionada na frente do mesmo, semelhante a
um andador, mas isto gera uma série de limitações, dentre elas, a impossibilidade de subir
e descer degraus de uma escada, caminhar e fazer curvas em locais apertados e de passar
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por cima de obstáculos.

Figura 2.17: Órtese e base andador, Universidade Sogang, Korea. Adaptado de [1].

A Escola Federal Politécnica de Lausanne (EPFL), França, desenvolveu um protótipo
de órtese ativa tipo KO para realizar a flexão e extensão da junta do joelho utilizando
um motor elétrico. O torque no joelho e a posição angular são medidos e enviados em
tempo real para o controlador que faz o posicionamento preciso com base em referências
predefinidas. Para comprovar o funcionamento dessa órtese ativa de joelho testes foram
realizados em pessoas saudáveis e não saudáveis [92].

O Instituto de Engenharia da Computação e Microeletrônica da Universidade de Tec-
nologia em Berlim na Alemanha também construiu uma órtese ativa que atua na articu-
lação do joelho realizando os movimentos de flexão e extensão para auxiliar pessoas a
subir escadas, caminhar, levantar e sentar. Para acionar os atuadores da órtese, o sistema
embarcado usa o sinal mioelétrico captado por sensores na perna do usuário, e após ser
processado, o controlador envia o sinal de controle para os atuadores elétricos. A figura
2.18 mostra o protótipo desta órtese. Os movimentos da articulação do joelho são re-
alizados através de um motor CC e transmissão por parafusos de esferas recirculantes
[8].

Pesquisadores do laboratório de Robótica e Mecatrônica da Universidade Northeas-
tern, Boston-EUA, desenvolveram uma órtese para movimentar a articulação do joelho
usando dois atuadores por fluido eletro-reológico. Esta órtese ativa possui um atuador
de cada lado da junta, preso por uma estrutura e fixada na perna do paciente através de
cintas elásticas [93]. Este dispositivo tem a mesma função da órtese da Universidade de
Tecnologia em Berlim e da Escola Federal Politécnica de Lausanne, pois são aplicadas
somente para a articulação do joelho.
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Figura 2.18: Órtese ativa com atuação no joelho, Universidade de Tecnologia de Berlim.
Adaptado de [8].
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Os exemplos anteriores mostraram protótipos de órteses ativas tipo KO com diferen-
tes tipos de atuadores que, nestes casos, auxiliam usuários com problemas motores na
articulação do joelho.

Órteses ativas tipo KAFO também são bastantes comuns [94]. Estas órteses são utili-
zadas para compensar a fraqueza dos músculos que realizam os movimentos nas articula-
ções do joelho e tornozelo e também para corrigir as amplitudes dos movimentos dessas
articulações durante a marcha.

Pesquisadores do departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de De-
laware, EUA, desenvolveram uma órtese ativa do tipo HKO chamada de ALEX (Actively
driven Leg Exoskeleton). A figura 2.19 mostra este dispositivo que tem atuadores elétri-
cos no quadril e nas articulações dos joelhos para auxiliar usuários durante a caminhada.
Por enquanto ele está sendo testado apenas em indivíduos saudáveis [95]. O objetivo prin-
cipal desse equipamento é auxiliar na reabilitação de pessoas e para utilizar essa órtese o
usuário deve ter movimentos na articulação do tornozelo, haja vista que essa órtese não
dispõe de atuadores nesta articulação.

Figura 2.19: Paciente fazendo testes com a órtese ativa ALEX. Adaptado de [9].

Atualmente as órteses ativas mais comuns para membros inferiores destinadas para
paraplégicos que possuem movimento no tronco são as do tipo HKAO com 2 graus de
liberdade ativos (quadril e joelho) e um passivo (articulação do tornozelo) por perna no
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plano sagital. Com esta configuração a órtese utiliza o mínimo de atuadores e mesmo
assim ainda é capaz de realizar vários movimentos com o auxílio de muletas. Geralmente
os atuadores são a parte mais cara de um projeto de órtese ativa [2], além disso, quanto
menos atuadores a órtese tiver, menor será o consumo energético e também há uma redu-
ção no peso da estrutura, sem falar na diminuição das variáveis controladas. As muletas,
além de ajudar no equilíbrio, servem para diminuir os torques nos atuadores, uma vez que
parte do peso total (usuário + órtese) é suportado pelos membros superiores com o auxí-
lio das muletas. Por estas razões, muitos trabalhos estão sendo publicados apresentando
órteses ativas para paraplégicos com essa configuração básica.

A seguir são apresentados 7 trabalhos importantes e bem conceituados no meio ci-
entífico que utilizam somente dois atuadores por perna, um na articulação do joelho e
outro na articulação coxofemoral, em todos esses trabalhos as articulações do tornozelo
são passivas e os usuários utilizam muletas para garantir o equilíbrio. Por fim, dois tra-
balhos com órteses ativas com 8 graus de liberdade e outro com 10 graus de liberdade
são apresentados; em dois desses exemplos, os usuários não necessitam de muletas, pois
o equilíbrio é garantido pela própria órtese.

Na Universidade Ochanomizu em Tokyo, Japão, foi desenvolvida uma órtese ativa
para membros inferiores com dois graus de liberdade por perna acionada por motores de
corrente contínua nas juntas do joelho e do quadril. Testes com este dispositivo mostraram
que todos os pacientes conseguiram andar sem cair. Os atuadores do joelho e do quadril
serviram para aumentar a velocidade da marcha e o comprimento do passo [96].

O Laboratório de Robótica e Sistemas Inteligentes do Instituto de Tecnologia Avan-
çada em Shenzhen - China desenvolveu uma órtese robótica capaz de suportar um usuário
com até 80 kg e 1,80 de altura e o peso total da órtese é de 28 kg [57]. Esta órtese utiliza
atuadores elétricos (MAXON - RE50) nas articulações do joelho e quadril, a articula-
ção do tornozelo é passiva. Muletas com sensores de força são utilizadas como interface
homem-máquina e também para manter o usuário equilibrado. Foram feitos testes de
caminhada com usuários saudáveis com velocidade de marcha de 0,6m/s e tamanho do
passo de 0,5m, tanto a velocidade quanto o tamanho do passo não podem ser variados
durante a marcha.

Em 2011 foi publicado por Quintero um trabalho onde é apresentada uma órtese ativa
para membros inferiores dotada de motores elétricos com caixa de redução (24:1) capazes
de produzir um torque contínuo de 12Nm [10, 17]. A figura 2.20 mostra a imagem da
órtese. Com o auxílio desse dispositivo, um usuário paraplégico conseguiu realizar uma
série de movimentos como levantar e caminhar apoiado em barras laterais de sustentação.

A órtese WSE (Walking Supporting Exoskeleton) foi projetada para realizar os mo-
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Figura 2.20: Órtese ativa desenvolvida para membros inferiores com dois graus de liber-
dade em cada perna. Adaptado de [10].

vimentos dos membros inferiores de pessoas com perda total ou parcial dos movimentos
das pernas; também é composta por duas pernas atuadas por motores elétricos nas articu-
lações dos joelhos e do quadril (ver figura 2.21). Sensores de pressão instalados na sola
do pé da órtese são utilizados para medir as forças de reação que a órtese faz ao pisar no
chão. A velocidade e a cadência da marcha produzida pela órtese robótica WSE pode ser
alterada e as articulações dessa órtese seguem um conjunto de dados (ângulos de refe-
rência) extraídos da marcha de um adulto saudável. Um controle de posição é utilizado
para garantir que a órtese reproduza os movimentos com mais fidelidade. Os ângulos de
referência são os mesmos para diferentes usuários, neste caso não há uma personalização
dos ângulos da marcha.

O peso total da órtese, incluindo os atuadores, a estrutura mecânica de alumínio, ba-
teria e eletrônica embarcada é de aproximadamente 35 kg e o peso máximo do usuário
suportado pelo dispositivo é de 75 kg [11].

Uma órtese ativa para membros inferiores chamada X1 Mina construída pelo IHMC
(Florida Institute for Human and Machine Cognition) em parceria com a NASA foi de-
senvolvida para ser usada pelos astronautas na realização de exercícios físicos no espaço.
Além disso, ela pode também ser utilizada por paraplégicos para caminhar ou também
para reabilitação de pacientes. Esta órtese ativa utiliza atuadores elétricos com impedân-
cia variável, capazes de realizar tanto o controle de posição quanto o controle de torque
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Figura 2.21: Órtese ativa WSE. Adaptado de [11]

nas articulações coxofemurais e dos joelhos. Para garantir o equilíbrio durante a realiza-
ção dos movimentos o usuário utiliza um par de muletas [12]. A articulação do tornozelo
é passiva e tem um conjunto de molas que deixam o tornozelo em uma posição neutra
permitindo o movimento dessa junta. A figura 2.22 mostra a imagem dessa órtese.

A órtese X1 tem uma interface multimodal baseada em sinais oriundos de eletroence-
falograma (EEG), sinais eletromiográficos (EMG) e em sensores de movimento [21].

A empresa japonesa Cyberdyne, além de um exoesqueleto, desenvolveu também uma
órtese ativa para membros inferiores capaz de fazer com que paraplégicos possam ca-
minhar. Semelhante às órteses apresentadas anteriormente, esta também utiliza motores
elétricos nas juntas do joelho e quadril e dispõe de um computador embarcado localizado
nas costas do usuário. Outra aplicação deste dispositivo é para auxiliar na reabilitação de
pessoas. Neste caso o paciente utiliza a órtese em seções de fisioterapia com o intuito de
recuperar os movimentos dos membros inferiores.

Uma interface homem-máquina que capta os sinais elétricos emitidos pelos músculos
é utilizada para captar a intenção de movimento dos usuários. Para o caso de usuários
paraplégicos que não geram esses sinais elétricos nos músculos dos membros inferiores a
órtese também tem uma interface com botões. A figura 2.23 mostra a imagem da órtese
HAL, juntamente com a interface baseada em botões e outras partes da órtese.
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Figura 2.22: Órtese ativa X1 desenvolvida pelo IHMC. Adaptado de [12].

Figura 2.23: Órtese ativa desenvolvida pela Cyberdyne. Adaptado de [13].
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Artigos recentes mostraram que a órtese HAL desenvolveu um sistema de detecção
de intenção de movimento e controle. O sistema é composto por sensores inerciais e de
força instalados na própria HAL e na muleta. Os ângulos das articulações da órtese e a
inclinação da muleta, juntamente com os valores dos sensores de pressão são utilizados
para estimar a posição da órtese e com isso identificar em que fase da marcha o usuário se
encontra [14]. Inicialmente, esta técnica está sendo testada em pessoas que tem paralisia
em uma das pernas. A figura 2.24 mostra o sistema de detecção de intenção de movimento
e controle.

Quando o usuário desloca o centro de massa para o pé direito a pressão sobre este pé
aumenta (a região mais escura na pegada da figura 2.24 mostra a região da sola do pé com
maior pressão), desse modo a interface envia um sinal de controle para que o pé esquerdo
se mova, os sensores de pressão instalados na sola do pé da órtese conseguem identificar
as etapa do ciclo da marcha, então quando um ciclo se completa a órtese para novamente
e fica aguardando um novo comando. O círculo ao lado das pegadas, indicado pela letra
B (ver figura 2.24), identifica a ponta da muleta em contato com o solo. Quando o círculo
está mais escuro significa que ela está suportando parte do peso do usuário.

Figura 2.24: Órtese ativa HAL com sistema de detecção de intenção de movimento e
controle (à direita), etapas de detecção da intenção de movimento para um ciclo de marcha
(à esquerda). a) início do movimento com a perna direita apoiada e a esquerda em balanço,
b) momento onde o pé esquerdo , um passo a frente, toca o chão, c) segundo passo com o
pé direito na frente do esquerdo. d) final do movimento com o peso do corpo distribuido
igualmente sobre os pés. Adaptado de [14].

A órtese HAL tem um sistema de auxílio para subir degraus de forma autônoma ba-
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seado no equilíbrio do usuário. Sensores instalados na órtese medem a posição de cada
articulação juntamente com a inclinação e sensores de pressão, instalados nos pés, são
utilizados para estimar se a projeção do centro de massa da órtese está dentro de um po-
lígono compreendido entre os dois pés, desse modo, são gerados torques nas articulações
para que as pernas sigam uma trajetória predefinida de modo a garantir o equilíbrio ao re-
alizar a tarefa de subir degraus [97]. Como a articulação do tornozelo é passiva, continua
sendo imprescindível o uso de apoios na hora de subir uma escada.

Recentemente, a empresa israelita Argo Medical Technologies desenvolveu uma ór-
tese ativa denominada REWALK que ajuda pessoas paraplégicas a movimentarem-se e
realizar tarefas do cotidiano como caminhar, subir e descer escadas, sentar e levantar.
Como o tamanho do passo para subir e descer degraus é fixo o fabricante dessa órtese
recomenda que somente o usuário tente subir ou descer degraus com altura padrão e a
subida ou descida é feita degrau por degrau.

A órtese REWALK atualmente é distribuída para centros de reabilitação nos Estados
Unidos, Itália e Reino Unido [15]. Esta órtese usa motores de corrente contínua alimen-
tados por baterias recarregáveis que realizam os movimentos das articulações dos joelhos
e quadril no plano sagital, dispõe ainda de um conjunto de sensores que interagem com o
usuário e com o sistema de controle e uma interface homem-máquina localizada no pulso
do usuário na forma de um bracelete conforme mostra a figura 2.25.

O usuário utiliza um par de muletas para manter a estabilidade e a segurança da cami-
nhada e também para diminuir os esforços sobre os atuadores. Os comandos necessários
para que a órtese execute os movimentos são enviados para o sistema embarcado via on-
das eletromagnéticas pelo bracelete, fixado ao pulso do usuário, contendo uma série de
botões representando todo o conjunto de movimentos que este equipamento pode reali-
zar. Sensores de inclinação localizados no tronco do usuário também são utilizados para
acionar a órtese, fazendo com que ela caminhe[98].

Cada usuário pode configurar, via um software fornecido pela REWALK, suas prefe-
rências como por exemplo, tamanho do passo desejado, velocidade de caminhada, tempo
de espera entre os passos, valor da inclinação do tronco para acionar a marcha e os ângu-
los máximos e mínimos de extensão e flexão das juntas do joelho e do quadril. Posterior-
mente o usuário pode alterar todos esses parâmetros. A velocidade máxima dessa órtese é
de aproximadamente 0,83 m/s, as baterias tem autonomia de quase 3 horas e o peso total
da estrutura é de 15 kg [99].

Um dos projetos mais completos sobre órteses ativas foi apresentado recentemente
pela empresa norte americana Ekso Bionics fundada em 2005, inicialmente chamada de
Berkeley Bionics, localizada em Berkeley - Califórnia. Essa empresa surgiu original-
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Figura 2.25: Órtese REWALK da Argo Medical Technologies. Adaptado de [15].

mente dentro da Universidade de Berkeley com projetos de exoesqueletos para fins mili-
tares patrocinada pela agência de segurança dos EUA [78]. A órtese ativa desenvolvida,
chamada de Ekso ou eLEGS, é composta por uma estrutura mecânica externa fixada a
diversas partes do corpo humano através de cintas elásticas. Este dispositivo tem uma
mochila nas costas do usuário contendo o sistema eletrônico embarcado e as baterias, ver
figura 2.26. A órtese é capaz de suportar um usuário com até 100 kg e com altura en-
tre 1,6 m e 1,9 m. Possui baterias com autonomia máxima de 6 horas, o peso total é de
aproximadamente 20 kg e é capaz de realizar uma caminhada com velocidade de até 0,89
m/s.

Cada perna dessa órtese possui dois graus de liberdade atuados no plano sagital, um no
quadril e o outro no joelho, a articulação do tornozelo é passiva utilizando somente molas
para garantir o posicionamento mais adequado do pé durante a marcha. Este número
mínimo de atuadores diminui o peso e a complexidade da estrutura, mas é suficiente para
reproduzir a maioria dos movimentos.

A órtese eLEGS pode ser utilizada por paraplégicos para realizar os movimentos de
levantar, caminhar e sentar ou para pacientes em reabilitação com o intuito de reaprender
os movimentos da marcha, entre outros. Um andador ou um par de muletas são utilizadas
pelo usuário para garantir o equilíbrio e aumentar a segurança enquanto realiza os movi-
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Figura 2.26: Órtese ativa eLEGS desenvolvida pela Berkeley Bionics. Adaptado de [16].

mentos. Inicialmente, na fase de adaptação desse equipamento, um fisioterapeuta aciona
e acompanha os movimentos através de um conjunto de botões ligados a órtese, poste-
riormente os próprios usuários selecionam os comandos através de botões instalados nas
muletas ou no andador, funcionando dessa forma como uma interface homem-máquina.

Uma inovação apresentada neste trabalho é que a interface homem-máquina (muleta)
é dotada de diversos sensores, como acelerômetros, giroscópios e sensores de pressão
que servem para estimar a posição da muleta em relação a órtese, esses mesmos sensores
também estão instalados na órtese, semelhante ao que foi apresentado na órtese HAL.
A posição relativa da muleta em relação ao tronco serve para indicar uma intenção de
movimento e controlar também o tamanho do passo. Todas as vezes em que as muletas são
posicionadas na frente do usuário, com um determinado ângulo de inclinação, o sistema
embarcado da órtese eLEGS identifica que o usuário quer iniciar uma marcha. A medição
do ângulo entre a muleta e o usuário é utilizado para definir o tamanho do passo [16], pois
para dar passos longos é só afastar a ponta das muletas dos pés do usuário conforme
mostra a figura 2.27.

O trabalho apresentado sobre o sistema de detecção de intenção de movimento e con-
trole da órtese HAL [14] não considerou a hipótese de variar o tamanho da passada deli-
beradamente com essa interface.

O dispositivo de auxílio à locomoção chamado de WPAL (Wearable Power-Assist Lo-
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Figura 2.27: Variação do tamanho do passo em função da posição da muleta. a) parado,
b) passo pequeno, c) passo grande. Adaptado de [17].

comotor) desenvolvido na Fujita Health University é uma órtese do tipo HKAO capaz de
realizar movimentos somente no plano sagital e para garantir o equilíbrio o usuário, neste
caso, utiliza um andador (ver figura 2.28). Esta órtese robótica utiliza motores elétricos
nas articulações do quadril, joelho e tornozelo e tem um planejador de movimento capaz
de ajustar o padrão da marcha de modo a produzir uma caminhada mais suave e segura
de acordo com a velocidade e o tamanho do passo selecionado previamante variando os
ângulos das juntas e a velocidade angular da fase de apoio e de balanço [18].

O andador é também uma interface homem-máquina capaz de controlar o tamanho
do passo. Nesta interface existem acelerômetros triaxiais e quando o usuário movimenta
o andador para frente a distância dele para o pé do usuário é estimada com base nas
acelerações medidas, em seguida são geradas referências ângulares para levar a ponta do
pé do usuário para próximo do andador [19]. A figura 2.29 mostra que quando o andador é
projetado para frente o tamanho do passo é ajustado. Esse sistema ainda não foi projetado
para subir ou descer degraus nem passar por cima de buracos.

Essa interface da órtese WPAL é muito parecida a que foi desenvolvida pela Ekso
[16], pois tem as mesmas aplicações e utiliza sensores semelhantes.

Na mesma linha de sistemas robóticos para auxílio de locomoção, a empresa Rex Bio-
nics, com sede na Nova Zelândia, desenvolveu a órtese Rex [20] que é capaz de caminhar
com um padrão de marcha estaticamente estável (não antropomórfico), subir e descer de-
graus e andar em ambientes com aclives e declives, ela tem 8 graus de liberdade, 4 por
perna, e é controlado por um joystick.

A velocidade máxima de caminhada dessa órtese é de aproximadamente 0,05 m/s,
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Figura 2.28: Órtese robótica WPAL. Adaptado de [18].

Figura 2.29: Sequência de passdas em função da distância do andador. Adaptado de [19].
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muito baixa se comparada a outras órteses apresentadas anteriormente, todavia, para se
locomover o usuário paraplégico não necessita de muletas, pois todo o controle de equi-
líbrio é feito pela própria Rex. O peso total desse equipamento é de 38 kg. A figura 2.30
mostra essa órtese, a qual já esta sendo comercializada em alguns países. O Tamanho do
passo é fixo e esta órtese é dotada de sensores de contato na ponta dos pés para detectar
eventuais colisões.

Figura 2.30: Órtese Rex, desenvolvida pela empresa neozelandesa Rex Bionics. Adaptado
de [20].

A órtese robótica Mindwalker (Mind controlled orthosis and VR training environment
for walk empowering), desenvolvida por um grupo de pesquisa europeu [100], não requer
o uso de muletas por parte dos usuários, todo o equilíbrio é proporcionados pela órtese.
Oito graus de liberdade, sendo quatro em cada perna, acionados por atuadores elétricos
com impedância variável, um conjunto de encoders, sensores inerciais e de pressão jun-
tamente com o sistema de controle e os atuadores garantem a estabilidade dessa órtese no
plano sagital e frontal.

Se comparada com a órtese Rex, a Mindwalker é mais leve (menos de 30 kg), tem
velocidade máxima de 0,8 m/s e pode transportar uma pessoa com até 100 kg e altura entre
1,53 m e 1,88 m. Esta órtese possui uma interface homem-máquina baseada em botões,
biosinais oriundos das atividades cerebrais ou musculares e alguns comandos podem ser
ativados através de sensores de inclinação do tronco [21, 101]. A figura 2.31 mostra o
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protótipo da órtese Mindwalker desenvolvida e financiada pela União Europeia.

Figura 2.31: Órtese Mindwalker. Adaptado de [21].

O grande diferencial que a Mindwalker apresenta em relação a todas as outras é o fato
de que ela possui um sistema de detecção de obstáculo que utiliza um Microsoft Kinect
como sensor instalado no tronco da órtese. A função desse sistema é evitar colisões com
obstáculos, forçando a parada da órtese. Ao todo foram investidos quase 3 milhões de
euros nesse projeto.

Pesquisadores da Universidade de Salford desenvolveram uma órtese ativa para mem-
bros inferiores com dez graus de liberdade. A figura 2.32 mostra as juntas que são atuadas
por músculos pneumáticos, tais atuadores têm a vantagem do baixo peso e de uma maior
flexibilidade [22]. Todavia músculos pneumáticos tem a desvantagem, por trabalhar com
um fluido compressível, de não poder posicionar precisamente o membro atuado. Apesar
da grande quantidade de graus de liberdade, nenhum trabalho foi apresentado mostrando
se essa órtese tem ou não a capacidade de realizar movimentos sem a necessidade de
muletas.

Muitos outros grupos de pesquisa estão desenvolvendo também trabalho sobre órteses
ativas com diferentes configurações mecânicas [102–110].
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Figura 2.32: Órtese desenvolvida pela Universidade de Salford com músculos pneumáti-
cos. Adaptado de [22].
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A órtese ativa para membros inferiores denominada Ortholeg que está sendo desen-
volvida pelo grupo de Robótica e Sistemas Dedicados do Departamento de Engenharia
de Computação e Automação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal-
Brasil) tem algumas semelhanças com as órteses apresentadas anteriormente, pois tam-
bém foi projetada para pessoas sem movimentos nos membros inferiores, além disso, uti-
liza atuadores elétricos nas articulações do quadril e do joelho. A articulação do tornozelo
é passiva [111].

O que diferencia a órtese Ortholeg das outras é o fato de que ela executa um padrão de
marcha que considera as características individuais do usuário (medidas antropométricas)
e é dotada de um sistema de auxílio à locomoção (SAL) responsável por informar ao
usuário se um determinado movimento complexo, como por exemplo, subir ou descer
uma calçada ou escada pode ser realizado. Caso tal tarefa seja possível o SAL envia as
referências angulares para que o controlador da órtese execute os movimentos.

O SAL utiliza um sistema de visão computacional para identificar os obstáculos e faz
o planejamento das passadas baseado em comportamento humano. O capítulo 3 apresenta
todos os detalhes desse sistema.

A órtese ativa Ortholeg foi projetada para ser utilizada por paraplégicos com peso de
até 65 kg e altura entre 1,55 e 1,75 metros. O peso total da estrutura é de aproximadamente
20 kg e tem autonomia de caminhada de mais de 3 horas. Para garantir o equilíbrio e
aumentar a segurança o usuário também utiliza um par de muletas [112].

As articulações do tornozelo, joelho e quadril se movimentam no plano sagital e cada
uma delas possui somente um grau de liberdade. Os atuadores permitem que o usuário
caminhe em linha reta e para realizar curvas é necessário girar o tronco com o auxílio das
muletas. Além do movimento de marcha, a órtese Ortholeg reproduz os movimentos de
sentar e levantar, passar por cima de buracos, subir e descer degraus e calçadas.

Um sistema eletrônico modular embarcado alimentado por baterias recarregáveis é
utilizado para controlar a órtese. O usuário seleciona os comandos através de uma in-
terface homem-máquina (IHM) baseada em botões instalados na muleta que também in-
forma a carga das baterias, o movimento selecionado entre outras coisas [113]. O sistema
eletrônico modular embarcado da órtese é composto basicamente por um computador
embarcado que recebe informações dos diversos sensores instalados na órtese e da IHM.
Possui ainda, placa de acionamento dos motores, que faz o controle de posição em ma-
lha fechada do movimento selecionado com base nas referências de juntas enviadas pelo
algoritmo de planejamento.

A posição das articulações da órtese é medida através dos encoders incrementais dos
motores e os sensores de fim de curso acoplados em cada junta. Cada encoder gera uma
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sequência de pulsos cuja frequência é proporcional à velocidade do motor, proporcio-
nando medidas angulares com boa exatidão da posição relativa de cada junta. Os sensores
de fim de curso previnem que as articulações não ultrapassem os seus limites mecânicos,
além de fornecer um referencial para medida dos ângulos.

A corrente elétrica de cada motor é medida e esta informação é usada para determinar
o consumo energético da órtese. Em virtude da modularidade do sistema eletrônico em-
barcado é possível incorporar outros sensores como, por exemplo, acelerômetros, inclinô-
metros, unidades de medida inercial, etc. A figura 2.33 mostra a arquitetura de hardware
presente na órtese.

Figura 2.33: Arquitetura da órtese Ortholeg.

A estrutura mecânica da órtese Ortholeg é quase toda constituída por um conjunto de
peças rígidas de alumínio unidas por juntas rotacionais com apenas um grau de liberdade,
acionadas por motores elétricos CC de 150W (Maxon RE40) dotados de caixa de redução
planetária (Maxon GP 42C). A órtese é fixada no usuário através de calhas plásticas que se
ajustam anatomicamente ao corpo, além disso, a órtese pode ter seu comprimento variado
para melhor se ajustar ao corpo do usuário, permitindo dessa forma um maior conforto.
Esse ajuste é discreto e os tamanhos de L1 e L2 (ver figura 2.10) podem ser variados de
dois em dois centimétros começando em 0,36 até 0,42 metros. A figura 2.34 mostra um
usuário vestindo a órtese Ortholeg.
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Figura 2.34: Imagem do protótipo da órtese ativa para membros inferiores ortholeg de-
senvolvida pelo grupo de Robótica e Sistemas Dedicados do DCA/UFRN.

O projeto Ortholeg somente dispões de autorização para realizar testes com pessoas
devidamente cadastradas e vinculadas diretamente ao projeto e para diminuir ao máximo
os riscos que a utilização desse tipo de equipamento poderia causar aos usuários, todos
os testes são feitos em baixa velocidade de marcha e sempre com o acompanhamento de
uma equipe de pesquisadores.

Os riscos eventuais que a órtese poderia causar aos usuários saudáveis ainda estão em
avaliação para posteriormente iniciar testes com portadores de paraplergia nos membros
inferiores. Sensores de fim de curso foram inseridos também para evitar que as juntas ul-
trapassasem os ângulos limites de segurança (−10◦≤ϕ≥ 90◦ e 0◦≤ θ≥ 90◦) estipulados
no projeto inicial da órtese [2]. Esses ângulos foram definidos na figura 2.10.

A figura 2.35 mostra um comparativo das órteses robóticas com mais de dois graus de
liberdade por perna apresentadas neste trabalho.

Para pacientes sem nenhuma mobilidade nos membros inferirores alguns tipos de os
exoesqueletos não podem ser utilizadas, todavia o conhecimento desses dispositivos é fun-
damental para escolher o melhor sistema mecânico de atuação nas articulações que leve
em conta as características das juntas, técnicas de captura de sinais, consumo energético,
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Figura 2.35: Resumo das principais órteses robóticas apresentadas.
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etc.
Dos exemplos apresentados até então, somente a órtese robótica desenvolvida pela

Rex Bionics e a MINDWALKER conseguem transportar o usuário sem a necessidade de
acessórios para auxiliar no equilíbrio. Tanto a REWALK quanto a órtese da Ekso Bionics,
que são modelos já comerciais, precisam de muletas ou de andadores para garantir o
equilíbrio do usuário durante os movimentos realizados.

Nenhuma órtese citada neste trabalho, com exceção da órtese Ortholeg, apresentaram
um sistema que seja capaz de planejar previamente os passos ao longo do caminho para
se adaptar aos trajetos com obstáculos através da variação das amplitudes dos ângulos da
juntas. O mais próximo disso é o caso da órtese eLEGS e WPAL que variam o tamanho do
passo e dessa forma conseguem parar em qualquer parte do caminho. Todavia, as órtese
eLEGS e WPAL não conseguem subir ou descer de calçadas ou escadas com tamanhos
maiores daqueles que essa órtese foi programada, nem tampouco avaliar se um buraco ao
logo do caminho ou outro obstáculo pode ser transposto.

A órtese Mindwalker utiliza um sistema de visão computacional para identificar obs-
táculos mas não faz nenhum planejamento para passar por cima ou adaptar o tamanho
da passada. Esse sistema somente é utilizado para parar a órtese caso haja um obstáculo
próximo.

O desafio é desenvolver um planejador que possa ser usado na órtese Otholeg capaz de
gerar movimentos autônomos, antropomórficos e personalizados para diferentes usuários.

2.3 Navegação

Sistemas robóticos autônomos devem apresentar uma resposta rápida em virtude de
mudanças externas, robustez, certa inteligência, integração entre vários sensores, capa-
cidade de solucionar diversas tarefas, flexibilidade, capacidade de ser reprogramável e
adaptar-se a inúmeras situações [114].

O objetivo principal da navegação de robôs móveis autônomos é estimar a posição
e orientação do robô, dentro de um determinado ambiente, e fazer com que esse mesmo
robô se desloque do ponto inicial até um ponto final sem colidir com eventuais obstáculos.

De acordo com Alsina [115] a navegação de robôs móveis autônomos pode ser divi-
dida basicamente em cinco níveis hierárquicos listados a seguir.

• Modelagem do ambiente a ser navegado: Nesta etapa inicial através dos sensores
são coletadas as informações para recriar um modelo com as principais caracterís-
ticas do ambiente;
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• Localização do sistema robótico: É neste nível onde é determinada a posição e
orientação do robô no espaço;
• Planejamento de caminho: Aqui é calculada a curva geométrica que leva o robô

de sua posição inicial para a final, desviando ou transpondo os obstáculos, quando
existirem;
• Geração de trajetória: O percurso calculado no nível anterior é adaptado às res-

trições temporais impostas e a partir daí são calculadas as velocidades que devem
ser aplicadas ao mesmo para que possa percorrer o caminho no intervalo de tempo
especificado;
• Execução da trajetória pretendida: Neste último nível os atuadores são controlados

de forma que a trajetória percorrida pelo robô seja a mais próxima possível da
trajetória calculada anteriormente.

A figura 2.36 ilustra esses níveis hierárquicos. Dentre os níveis apresentados, este
trabalho tratará especificamente de dois: Planejamento de caminho e geração de trajetória
com as devidas adaptações requeridas.

O planejamento de caminho para sistemas robóticos autônomos visa que o robô tenha
a capacidade de definir seus próprios movimentos sem a necessidade de um ser humano.
O ato de planejar um caminho por parte do robô pode ser considerado como uma técnica
de resolução de um problema básico: ir de um ponto inicial para um ponto final com
uma rota definida, levando em consideração as configurações inicial e final do robô, en-
contrando uma sequência de movimentos que evite a colisão com obstáculos, caso eles
existam.

2.3.1 Planejamento de caminho para robôs bípedes

Os conceitos sobre navegação robótica podem ser aplicados a todos os robôs móveis
autônomos, sejam eles terrestres, aéreos ou aquáticos. Dentre os robôs móveis terrestres
os mais comuns são os robôs com rodas ou esteiras e robôs com pernas. Como este
trabalho trata sobre dispositivos robóticos para membros inferiores, os robôs que mais se
assemelham são os bípedes.

Para que robôs bípedes possam se locomover em terrenos irregulares ou com obstácu-
los, eles necessitam de um planejador de caminho para evitar colisões indesejadas. Várias
técnicas de navegação de robôs bípedes foram desenvolvidas com o intuito de permitir que
tais robôs pudessem caminhar em ambientes com obstáculos.

O planejamento de passadas, ou de passos, é uma abordagem específica do planeja-
mento de caminho utilizada por robôs com pernas para traçar rotas levando em conta a
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Figura 2.36: Arquitetura e navegação de um sistema robótico autônomo.
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possibilidade de passar por cima ou desviar de obstáculos, subir e descer degraus, cami-
nhar em terrenos irregulares e até mesmo se abaixar para passar por baixo de obstáculos.
Com essa forma de planejar o robô define, no plano de caminhada (trajeto ou percurso),
a posição dos pés passo a passo, partindo do ponto inicial até chegar ao destino. Mui-
tos trabalhos estão utilizando essa técnica para a navegação de robôs bípedes autônomos
[116–119].

No trabalho apresentado por Armand [23], realizado ainda no ano de 1998, foram
apresentados modelos cinemáticos e cinéticos para um sistema bípede transpor pequenos
obstáculos durante a locomoção. Para realizar essa tarefa foi considerado modificar a
frequência angular de determinadas fases do ciclo da marcha . As amplitudes dos ângulos
dos membros inferiores, em algumas fases do ciclo da marcha também eram modificadas
de modo controlado e predeterminado para alterar a elevação dos pés e o tamanho do
passo, permitindo que pequenos obstáculos fossem transpostos durante a marcha sem que
houvesse a necessidade do robô parar antes do obstáculo. Estudos preliminares com seres
humanos foram realizados para identificar a forma como as pessoas passam por cima de
obstáculos e com base nisso modelar as trajetórias dos dedos dos pés [120]. A figura 2.37
mostra as trajetórias da ponta do pé, do tornozelo, joelho e quadril utilizadas para passar
por cima de um obstáculo ao longo do caminho. A solução encontrada pelo autor desse
trabalho para realizar a tarefa foi a utilização de padrões de movimento humanos como
referência.

Figura 2.37: Trajetórias das articulações dos membros inferiores para passar por cima de
um obstáculo. Adaptado de [23].

O trabalho apresentado por Kuffner [121] propôs um algoritmo de planejamento em
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ambientes bidimensionais para um robô bípede. O algoritmo considera o modelo do am-
biente e do robô para retornar uma sequência de passos evitando a colisão com obstáculos
estáticos. O sistema de planejamento desenvolvido por Kuffner define uma região onde
o robô bípede H6 pode colocar o pé sem colidir com os obstáculos presentes e que seja
uma posição que garanta a estabilidade do robô. Com base no planejamento dos passos
o algoritmo gera as trajetórias para uma caminhada do tipo estaticamente estável. Neste
tipo de planejamento, onde a estabilidade é uma das principais metas, a velocidade da
caminhada geralmente é lenta e isto pode ser encarado com uma eventual desvantagem.

Também para ambientes tridimensionais, vários trabalhos utilizando essa mesma me-
todologia foram feitos [122–125]. A diferenças básicas entre esses trabalhos estão no
modelo do robô, nas estratégias de planejamento adotadas e nos algoritmos de busca do
melhor caminho. Por exemplo, no trabalho de Bourgeot [122] o foco principal é apresen-
tar um robô com características antropomórficas capaz de se locomoverer em ambientes
irregulares, já Yu [123] aborda principalmente técnicas e critérios utilizados para garantir
a estabilidade durante a realização de movimentos.

Em 2002 Toshiaki e Kouhei [126] apresentaram um planejador de passadas para um
robô bípede capaz de caminhar em terrenos com obstáculos. Nesse trabalho, o robô rea-
liza uma caminhada dinâmica e ajusta o tamanho da passada para se adaptar a diferentes
caminhos e também é capaz de passar por cima de alguns obstáculos. O modelo dinâmico
do robô é baseado em um pêndulo invertido. Outros trabalhos semelhantes também mo-
delam os robôs bípedes como sendo pêndulos e a partir desse modelo geram as trajetórias
assegurando a estabilidade [127, 128]. Robôs com caminhadas dinâmicas geralmente são
mais ágeis que os que executam uma caminhada estática, todavia o modelo matemático
pode ser mais complexo.

Pensando ainda em como fazer para transpor um obstáculo, Yisheng desenvolveu um
planejador de caminho para o robô bípede HRP-2 capaz de transpor obstáculos de vários
tamanhos diferentes [129]. Os principais parâmetros analisados nesse trabalho são o ta-
manho do passo e as dimensões do obstáculo. Conhecendo as dimensões do obstáculo
o planejador gera uma curva de referência para que o pé do robô siga sem colidir. A fi-
gura 2.38 mostra as etapas para transpor um obstáculo. Independente da fase, o algoritmo
garante que o centro de gravidade do robô sempre estará projetado dentro na região de
apoio do(s) pé(s) e isso implica em estabilidade na realização do movimento através da
utilização do ZMP1. O planejador acrescenta pequenas distâncias entre o pé e o obstáculo
com o intuito de diminuir a possibilidade de colisão. Algumas contribuições deste traba-

1Basicamente o ZMP (Zero Moment Point) está associado ao controle de estabilidade de robôs bípedes
levando em conta as forças de reação do contato entre os pés e o chão. [130]
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lho são: capacidade de decidir se um obstáculo pode ser ou não transposto com base em
suas dimensões e no modelo do robô, assim como a garantia de estabilidade para transpor
o obstáculo.

Figura 2.38: A fase 1 é de apoio simples, enquanto um pé está apoiado o outro segue a tra-
jetória planejada. As fases 2 e 3 são de apoio duplo e na fase 4 o robô realiza movimentos
semelhantes aos da fase 1. Adaptado de [129].

O planejamento de passadas utilizado para desviar ou transpor obstáculos desenvol-
vido por Yasar em 2009 [131] vai um pouco mais além dos apresentados anteriormente.
No trabalho de Yasar, o robô classifica o obstáculo em diversos tipos diferentes em função
do tamanho do mesmo. Um sistema de visão computacional é usado para estimar as di-
mensões dos obstáculos e, com base nessa informação, o sistema de planejamento decide
se a melhor forma de superar esse obstáculo é passando por cima dele ou simplesmente
desviando. A figura 2.39 mostra alguns caminhos encontrados no ambiente (imagem da
esquerda) e o melhor caminho para o robô (imagem da direita) calculado com base em
um algoritmo de busca. No melhor caminho encontrado o robô desvia dos obstáculos 1,
3 e 4 mas passa por cima do obstáculo 2. Para encontrar o melhor caminho o planejador
faz buscas exaustivas comparando inúmeras possibilidades.

A possibilidade de pisar sobre obstáculos planos, e não somente passar por cima deles,
também foi tema de um trabalho que apresentou um planejador que avalia a possibilidade
do robô pisar no obstáculo quando não for possível passar por cima nem desviar [52]. Tal
metodologia de planejamento só é possível quando o obstáculo tem resistência suficiente
para suportar o peso do robô e também quando sua superfície e dimensões forem favorá-
veis para tal ação. Os robôs bípedes até podem estimar se o obstáculo tem características
dimensionais e geométricas para que ele possa se apoiar sobre ele, mas, a estimação da
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Figura 2.39: A imagem da esquerda mostra alguns dos caminhos possíveis e a imagem da
direita mostra o melhor caminho encontrado para o robô. Adaptado de [131].

resistência física do obstáculo ainda é uma tarefa muito complicada para esses robôs.
Praticamente todos robôs nos trabalhos apresentados anteriormente realizam o plane-

jamento em ambientes com obstáculos estáticos, todavia, em 2005 foi proposto um algo-
ritmo de planejamento usado pelo robô ASIMO que permite o planejamento em ambien-
tes com obstáculos estáticos e dinâmicos, além disso, a geração de trajetória é feita para
uma caminhada dinâmica [51]. A capacidade de executar um planejamento em ambiente
dinâmico é fundamental pois a grande maioria dos ambientes não são estáticos. Todavia
para planejar a caminhada em ambientes onde os obstáculos podem mudar de posição
e orientação é necessário uma capacidade maior de processamento, tanto do sistema de
visão quanto do algoritmo de planejamento e do sistema de controle de movimento. Todo
o planejamento é realizado em malha fechada levando em conta os dados recebidos pelo
sistema de visão do robô e outros sensores [132].

Alguns trabalhos vão além do planejamento de passar por cima de obstáculos e con-
seguem planejar movimentos capazes de passar também por baixo sem colidir com o
obstáculo quando essa ação é passível de ser realizada [133–137]. Esta possibilidade
implica que o planejamento deve considerar os movimentos dos membros inferiores e
provavelmente também do tronco do robô.

Quando se tem um ambiente formado por diversos planos ou níveis de elevação di-
ferentes (como é o caso de uma calçada ou escada onde cada degrau corresponde a um
plano diferente do outro), é necessário, ao planejar o caminho para o robô bípede, consi-
derar todas as dificuldade em navegar por tal ambiente. Caminhar em planos diferentes
não é algo trivial para as máquinas e isto implica em uma modelagem do problema um
pouco mais complexa. Para resolver isso foram desenvolvidas técnicas de planejamento



CAPÍTULO 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 53

de passadas para robôs bípedes especificamente para o caso de subir e descer degraus.
O trabalho apresentado por Albert [138] propôs um sistema capaz de identificar esca-

das e suas principais características, como número de degraus e as respectivas dimensões.
Além disso, é feito o planejamento de passadas para subir e descer degraus de forma
autônoma. Duas câmeras de vídeo são usadas para identificar a escada e estimar suas
dimensões. Um laser projeta uma linha sobre a superfície do degrau e o sistema de visão
utiliza a projeção dessa linha para estimar as dimensões e a quantidade de degraus. O robô
descrito nesse trabalho tem 3 graus de liberdade por perna e realiza somente movimentos
no plano sagital. A caminhada realizada pelo robô é estaticamente estável.

Um robô bípede apresentado por Minami [139] é dotado de uma câmara estéreo aco-
plada em sua cabeça para estimar em tempo real as dimensões de um degrau para que o
planejador possa gerar a melhor trajetória para o pé do robô. Este sistema permite que
o robô possa se locomover em tempo real e gere a trajetória dos passos em ambientes
que tenham obstáculos e degraus com tamanhos diferentes. O sistema de visão detecta as
bordas dos degraus e os diversos planos juntamente com suas dimensões. Não foram dis-
cutidas técnicas de planejamento nem tão pouco critérios de estabilização do robô durante
a realização dos movimentos. O foco principal desse trabalho foi apresentar o sistema de
identificação e estimação das dimensões com base em visão estéreo aplicado a navegação
bípede. Este trabalho também utiliza técnicas de visão estéreo, entretanto não se faz uso
do laser como é o caso do trabalho do Albert citado anteriormente.

Tsai-Yen [140] desenvolveu um planejador de caminhos para um robô humanoide
capaz de caminhar em terrenos com níveis de elevação diferentes, nesse trabalho o autor
faz um planejamento global para se locomover no ambiente e um planejamento local para
o momento em que o humanoide irá mudar de nível. Para subir um degrau e evitar colisão
com o mesmo, o sistema de planejamento do robô gera uma curva de Bezier onde o ponto
inicial (1) está no nível inferior localizado no pé do robô e o ponto final está no degrau
logo acima (2), ver figura 2.40. Essa curva é exatamente o caminho em que a ponta do
pé do robô irá percorrer. Neste mesmo trabalho, o autor leva em conta o gasto energético
para escolher o melhor caminho para o robô. Foi assumido que a energia consumida é
composta por três partes: movimentos verticais, horizontais e os movimentos para acionar
as articulações dos membros inferiores do robô. Dessa forma a curva proposta é gerada
de modo a evitar a colisão da ponta do pé com o degrau com o mínimo de movimentos
verticais e horizontais.

O trabalho apresentado anteriormente, mesmo se tratando de planejamento de passa-
das que proporciona ao robô subir em degraus, considerou o chão como sendo plano. Já
Chestnutt desenvolveu um planejador para navegação de um robô bípede que é capaz de
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Figura 2.40: O planejador de caminho gerou um trajeto a partir de uma curva de Bezier
para que o pé possa sair do ponto 1 para o ponto 2 sem colidir com o degrau. Adaptado
de [140].

caminhar em ambientes complexos [141]. A proposta desse planejador permite que um
robô se mova em ambientes com obstáculos, suba e desça degraus, caminhe em terre-
nos irregulares e com aclives e declives. Foi utilizado o algoritmo de busca tipo A∗2 e
inicialmente o planejador foi testado em terrenos simulados computacionalmente.

Abordagens semelhantes para identificar escadas ou outros tipos de obstáculos com
base em visão computacional, para posteriormente realizar o planejamento, foram uti-
lizadas também em outros artigos [54, 142–145]. O que diferencia basicamente esses
trabalhos é o fato de que alguns utilizam visão monocular, outros visão estéreo, ou então
sistemas de visão com processamento e planejamento em tempo real, a forma com as
informações dimensionais e geométricas são interpretadas como, por exemplo, a identifi-
cação de planos ou bordas, etc.

Muitos robôs bípedes para caminhar utilizam técnicas baseadas em ZMP para garantir
o equilíbrio [146–151]. Narong apresenta um trabalho onde a ideia central é desenvolver
padrão de marcha para um exoesqueleto com 6 graus de liberdade em cada perna utili-
zando o critério ZMP [152] para garanir o equilíbrio. Obviamente para fazer com que
uma órtese robótica seja capaz de se equilibrar por conta própria e ainda por cima manter
uma caminhada antropomórfica é necessário, além de muitos graus de liberdade nas ar-
ticulações dos membros inferiores, uma infinidade de sensores e um sistema de controle
em malha fechada que integre tudo isso.

Inserir técnicas de planejamento de robôs bípedes em órteses ativas é um desafio re-
levante, tendo em vistas as particularidades desse tipo de sistema robótico. Escolher as
melhores ferramentas para proceder com o planejamento e integrá-las as órteses pode tra-
zer avanços significativos nessa área ainda em estágio de desenvolvimento tecnológico.

2Este algoritmo é utilizado para buscar o caminho em um grafo, de um vértice inicial até um vértice
final. Basicamente é a combinação de aproximações heurísticas com base no algoritmo chamado Best-first
Search e do algoritmo de Dijkstra.
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Alguns robôs utilizam métodos de busca determinísticos e outros métodos probabilís-
ticos. Para órteses ativas capazes de realizar movimentos em vários planos, e dessa forma
desviar de obstáculos, como é o caso da órtese REX e da Mindwalker, tais métodos po-
dem ser adaptados de acordo com a necessidade e o interesse de cada grupo de pesquisa.
Porém, quando o usuário utiliza uma órtese robótica que somente realiza movimentos no
plano sagital, o trajeto em que a órtese poderia atuar se resume a um percurso em linha
reta, sendo assim, a quantidade de rotas planejadas diminuem significativamente, restrin-
gindo ao máximo o método de planejamento. Este fato não impede que estratégias de
planejamento desenvolvidas inicialmente para robôs bípedes sejam incorporadas.

Para transpor obstáculos, dois procedimentos distintos que foram apresentados podem
ser adaptados para o uso em órteses robóticas. O primeiro faz uso de referências coletadas
de movimentos humanos para passar por cima de pequenos obstáculos [23] e o segundo
utiliza uma curva de Bezier para traçar a rota da ponta dos pés [140]. Inicialmente, essa
última técnica foi desenvolvida para subir ou descer um degrau mas pode também ser
utilizada para passar por cima de obstáculos.

A exemplo do trabalho de Armand [23], o SAL desenvolvido para a órtese Ortholeg
utiliza um conjunto de referências extraídas também de seres humanos para tornar os
movimentos da órtese os mais antropomórficos possíveis.

Usuários de órteses robóticas poderiam utilizar técnicas de planejamento que possibi-
litam pisar no obstáculo quando não houver a possibilidade de somente passar por cima,
semelhante ao trabalho apresentado por Jafri [52], pois o próprio usuário é capaz de fazer
o julgamento se aquela estrutura (obstáculo ao longo do caminho) poderá suportar o peso
e se tem geometria favorável.

É possível dividir, a exemplo do trabalho de Tsai-Yen [140], o planejamento em duas
etapas para abordar de forma mais detalhada as características de cada uma delas. Se-
guindo essa ideia, o SAL separa o planejamento de caminhada, ou marcha, do planeja-
mento específico para transpor algum obstáculo.

O uso de técnicas de visão computacional para identificar obstáculos está sendo de-
senvolvida em outro trabalho e espera-se que, em pouco tempo, esse sistema de visão
possa fazer parte do SAL.

As técnicas de subir e descer escadas levando em conta o equilíbrio também podem
ser avaliadas, muito embora, para que uma órtese mantenha o equilíbrio são necessários
mais de dois graus de liberade por perna além de uma infinidade de sensores associados
a um sistema de controle em malha fechada. A utilização de critérios de estabilidade
baseado em ZMP também poderia ser incorporado e adaptado para órteses capazes de
manter o equilíbrio sem auxílio de muletas ou andadores em algumas situações, como é o
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caso de subir ou descer degraus, por exemplo.
Passar por baixo de obstáculos seria uma tarefa complicada para as órteses ativas de

membros inferiores, haja vista que, para realizar tal ação, deve haver uma interação e
sincronização entre os membros inferiores, o tronco e os membros superiores do usuário.

Ainda para o caso de órteses com dois graus de liberdade por perna, é possível utilizar
técnicas de planejamento que modificam o tamanho do passo para se adaptadr ao percurso
ou para passar por cima de buracos, obstáculos, entre outras tarefas.

Para utilizar técnicas de planejamento de passos em órteses robóticas para membros
inferiores é importante incorporar o comportamento humano, pois isso torna a marcha e
outros movimentos mais naturais e facilita o processo de adaptação do usuário à órtese.
A maneira como os robôs bípedes se locomovem nem sempre é semelhante a marcha hu-
mana, apesar de que já existem robôs que realizam marcha antropomórfica ou quase an-
tropomórfica [153–156], obviamente com algumas adaptações, e também imitam gestos
e movimentos típicos dos seres humanos [157]. Ao se deslocar e realizar alguns movi-
mentos para desviar ou transpor obstáculos, os seres humanos seguem algumas regras e
utilizam alguns padrões característicos para planejar os movimentos, tudo isso em frações
de segundos.

A seguir são listados alguns movimentos comumente reproduzidos pelos seres huma-
nos durante o deslocamento de um ponto inicial até um ponto final.

• Caminhar de um ponto inicial até um ponto final (geralmente o ponto final está
próximo a um obstáculo qualquer).
• Passar por cima de um buraco.
• Subir degraus de uma escada.
• Descer degraus de uma escada.
• Subir para um plano qualquer acima do plano de caminhada atual.
• Descer para um plano qualquer acima do plano de caminhada atual.

Com base nessas necessidades, o capítulo seguinte apresenta o Sistema de Auxílio à
Locomoção desenvolvido para a órtese Ortholeg. Algumas técnicas utilizadas em robôs
bípedes foram adaptadas e incorporadas ao planejador proposto, além disso, foram inse-
ridos comportamentos e movimentos antropomórficos no planejador, para garantir uma
maior naturalidade nos movimentos realizados.

A caminhada da órtese em um ambiente previamente planejado é feita atualmente
em malha aberta, isso torna inviável a locomoção em ambientes dinâmicos. Espera-se
que com o desenvolvimento do sistema de visão computacional, futuramente, o SAL
possa ser capaz de ajustar as passadas em malha fechada, compensando eventuais erros
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de posicionamento dos pés acumulados ao longo do trajeto e planejando novamente os
movimentos de acordo com as eventuais mudanças do ambiente.



Capítulo 3

Sistema de Auxílio à Locomoção (SAL)

Neste capítulo é apresentado o Sistema de Auxílio à Locomoção (SAL) implementado
na órtese Ortholeg. O SAL é capaz de fazer o planejamento de passos com base nas
informações do ambiente e em dados antropométricos e temporoespaciais fornecidos pelo
usuário. Além disso, o SAL gera as curvas de referência dos ângulos das juntas atuadas
para diferentes tipos de movimentos permitindo que a órtese caminhe em ambientes com
escadas, buracos e calçadas de forma autônoma.

3.1 Problemática

Tomando como referência o ambiente mostrado na figura 3.1, observam-se as dificul-
dades típicas a serem enfrentadas por um usuário de órtese robótica: pequenos obstáculos
como buracos ao longo do trajeto, calçadas e degraus. Para este percurso deseja-se que
uma órtese ativa para membros inferiores seja capaz de se locomover sem colidir com
nenhum obstáculo; executando movimentos semelhantes ao de um ser humano saudável.

Na figura 3.2 a) é possível ver outra situação comum na qual usuários de órteses ativas
podem se deparar. Considerando que o tamanho do passo (Sm) é fixo, a órtese daria,
por exemplo, 7 passos com comprimento constante (Sm) e restaria um comprimento de
tamanho Sm′. Como a órtese faria para chegar na posição final se o tamanho do passo
é constante e Sm > Sm′? Duas soluções seriam possíveis, na primeira delas o usuário
utilizaria uma interface homem-máquina capaz de ajustar o tamanho do passo conforme
o exemplo apresentado por [17]. A segunda opção seria utilizar um sistema de navegação
para tornar a órtese autônoma com capacidade para variar o tamanho do passo de modo
a se ajustar ao trajeto desejado. A figura 3.2b) apresenta uma situação onde a órtese
realiza todo o caminho adaptando o tamanho de passo de modo a parar o mais próximo
possível da posição pretendida. À vista disso, o tamanho do passo (Sm) é diminuído
gradativamente baseado no comportamento observado na figura 3.7.
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Figura 3.1: Ambiente a ser percorrido, saindo de um ponto inicial até um ponto final
desviando de obstáculos, subindo e descendo degraus.

Figura 3.2: a) Para sair do ponto inicial a órtese com tamanho do passo fixo daria 7 passos
e não chegaria até o fim do percurso pois ficaria restando uma distância menor que Sm, b)
Exemplo de um percurso que deve ser realizado pela órtese com adaptação do tamanho do
passo (Sm) de um ponto inicial até um ponto final parando bem próximo a um obstáculo.



CAPÍTULO 3. SISTEMA DE AUXÍLIO À LOCOMOÇÃO (SAL) 60

Dentre as órteses ativas apresentadas anteriormente no capítulo 2, algumas delas são
capazes de adaptar o tamanho do passo permitindo que elas andem e parem em qualquer
parte do caminho, entretanto, a variação do tamanho do passo, é feita de forma manual e
para o caso de passar por cima de buracos, subir e descer degraus e calçadas com diferen-
tes dimensões nenhum grupo de pesquisa ou empresa apresentou uma solução capaz de
realizar tais tarefas de forma autônoma.

Tendo em vista a necessidade de dotar uma órtese ativa para realizar certas tarefas com
autonomia faz-se necessário o uso de um sistema de navegação. Este sistema permitiria
que a órtese saísse de uma configuração inicial e alcançasse uma final, percorrendo um
caminho planejado transpondo obstáculos, caso existam, seguindo a restrição temporal
imposta pela tarefa desejada.

A ideia principal gira em torno de como realizar a melhor trajetória considerando
basicamente duas premissas: antropomorfismo e segurança. A primeira diz respeito à
capacidade da órtese de se locomover com presteza em diversos tipos de ambientes sem
perder as características dos movimentos antropomórficos; a segunda garante que a órtese
realizará os movimentos sem colidir com os obstáculos.

É justamente na tentativa de proporcionar autonomia na realização de movimentos
complexos que essa tese apresenta um sistema de auxílio à locomoção com padrão de
marcha e movimentos adaptáveis para a órtese Ortholeg. No nível do planejamento de
caminho é feito o planejamento de passos, ou passadas, levando em conta os obstáculos
presentes no trajeto e no nível da geração de trajetória são geradas as referências angulares
das juntas da órtese tendo em vista o tempo necessário para percorrer o caminho planejado
e a velocidade da caminhada.

3.2 SAL

Basicamente, o sistema de auxílio da caminhada é composto por um sistema de visão
computacional e um algoritmo de planejamento de passos. Todo o planejamento é rea-
lizado tomando como referência a órtese Ortholeg. A figura 3.3 mostra a arquitetura do
SAL.

Quando o ambiente contém obstáculos, o usuário aciona o SAL, que faz o planeja-
mento das passadas com base nas informações do provável percurso e envia o planeja-
mento, na forma de um footstep plan ou Plano dos Passos (PP)1, para o usuário, cabe

1Plano do Passo (PP) é uma ferramenta utilizada para representar de forma visual a posição dos pés
(pegadas) ao longo do caminho. Após a etapa de planejamento o algoritmo gera essa representação para
que o usuário veja onde a órtese irá colocar os pés antes de iniciar os movimentos planejados.
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Figura 3.3: Sistema de auxílio à locomoção composto por um computador que realiza
o processamento das informações oriundas do sistema de visão juntamente com outras
informações e envia o planejamento na forma de referências angulares para o controlador
das juntas.

então a ele definir se vai ou não utilizar o que foi proposto pelo planejamento.
O sistema de visão envia o modelo do ambiente contendo basicamente o tipo de obs-

táculo identificado, a distância dele até a órtese e suas dimensões para o algoritmo de
planejamento. Inicialmente a ideia é acoplar uma câmera na própria órtese Ortholeg,
posicionando-a provavelmente na cintura de modo a permitir a captura do ambiente na
frente do usuário. O sistema de visão não é tema deste trabalho e está sendo desenvolvido
paralelamente em outra pesquisa.

Para realizar um planejamento mais adequado para cada usuário, o algoritmo utiliza
a altura do usuário e também considera algumas variáveis da marcha como velocidade,
cadência e tamanho do passo ou da passada. O algoritmo, para proporcionar movimen-
tos mais naturais, reproduz, com as devidas adaptações, a forma como os seres humanos
caminham, sobem e descem degraus e calçadas e passam por cima de buracos de acordo
com o que foi apresentado no capítulo 2. As adaptações feitas pelo algoritmo são ba-
sicamente a limitação das amplitudes dos ângulos das articulações, baixas velocidades
angulares e utilização de apenas dois graus de liberdade por perna.

Previamente o usuário define a velocidade média da marcha (vm) e o tamanho médio
do passo (Sm), esses parâmetros estão relacionados com as condições físicas do usuário e
o grau de adaptação dele com a órtese. Os dados temporoespaciais em conjunto com os
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dados antropométricos são utilizados para gerar os ângulos de referência personalizados
para cada junta.

O planejamento é feito em um espaço bidimensional, considerando uma caminhada
em linha reta partindo da posição atual da órtese até a posição pretendida. Esta limitação
ocorre porque a órtese Ortholeg somente realiza movimentos controlados no plano sagital.

3.3 Algoritmo de planejamento de passos

O planejamento de passos utilizado por robôs bípedes serviu como base no desenvol-
vimento do algoritmo proposto nesta tese e por questões didáticas o mesmo será divido
em duas partes: planejamento de marcha e planejamento para obstáculo. O planejamento
de marcha diz respeito a maneira como o algoritmo planeja a caminhada do ponto ini-
cial até o obstáculo levando em consideração uma caminhada com redução gradativa do
tamanho dos últimos passos. Já o planejamento para obstáculo se refere a forma como
o movimento de passar por cima de um buraco ou subir uma escada, por exemplo, será
realizado. Além de tudo isso, a forma como os seres humanos geralmente realizam alguns
movimentos corriqueiros são incorporados ao algoritmo através da geração de referências
angulares antropomórficas personalizadas para o trajeto planejado.

O algoritmo de planejamento de passos baseado no comportamento humano faz parte
do sistema de auxílio à locomoção presente na órtese Ortholeg. A figura 3.4 mostra o
diagrama de blocos do algoritmo proposto.

Quando o usuário aciona o SAL, um mapa gerado previamente com as dimensões do
obstáculo e a distância da órtese até o obstáculo é utilizado em substituição ao sistema de
visão. No caso de buracos a profundidade não é necessária. Com base nessas informações,
nas restrições mecânicas das articulações da órtese Ortholeg e nos dados iniciais inseridos
pelo usuário (altura, tamanho do passo e velocidade), o algoritmo calcula se o obstáculo
pode ou não ser transposto.

Se for possível realizar a tarefa, o algoritmo, em primeiro lugar, faz o planejamento até
o obstáculo (planejamento da marcha) e em seguida executa o planejamento para passar
por cima de um buraco, subir ou descer escadas e calçadas (planejamento para obstáculo).
Terminado o planejamento das duas etapas (marcha + obstáculo) o algoritmo gera uma
representação gráfica mostrando onde a órtese Ortholeg irá colocar os pés ao longo do
trajeto (plano do passo) e envia para o usuário.

Caso o usuário aceite o planejamento são então gerados os ângulos de referência para
cada articulação ativa, as quais realizam os movimentos necessários, parando logo após a
conclusão da tarefa. Depois disso a órtese fica aguardando um novo comando do usuário.



CAPÍTULO 3. SISTEMA DE AUXÍLIO À LOCOMOÇÃO (SAL) 63

Figura 3.4: Diagrama contendo os principais blocos do algoritmo de planejamento de
passadas baseado no comportamento humano.
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Os ângulos de referência para o caminho planejado são adaptados de ângulos padrão para
uma caminhada normal extraídos de um conjunto de usuários saudáveis como mostrado
na figura 2.9.

Se o obstáculo for intransponível o SAL não realiza o planejamento e recomenda que
o usuário se mova passivamente procurando uma nova configuração que talvez permita
caminhar. Essa forma de se movimentar passivamente é observado em vídeos que demos-
tram algumas órteses ativas com dois graus de liberdade em cada perna no plano sagital,
para isso, o usuário utiliza os membros superiores apoiados em muletas ou andador para
girar o tronco e assim fazer curvas e mudar sua orientação no ambiente.

Alguns parâmetros do planejamento dos movimentos ou da caminhada como veloci-
dade média (vm), tamanho do passo (Sm) e cadência, podem ser ajustados na medida em
que o usuário vai se acostumando com o uso e funcionamento da órtese.

Como o planejamento final é dividido em duas etapas (planejamento da marcha e
planejamento para obstáculo), as principais características de cada uma são apresentadas
em separado, todavia em ambos os casos o comportamento humano é sempre reproduzido,
obviamente levando em conta as restrições do usuário e da órtese Ortholeg. Em seguida é
apresentado o plano do passo e como são geradas as referências angulares.

Planejamento da marcha

Os ângulos mostrados na figura 2.9 são definidos para um ciclo da marcha que se
inicia na fase de duplo apoio e termina nessa mesma fase, todavia, as órteses geralmente
partem da posição ortostática2 (posição inicial de repouso) e, portanto, se faz necessá-
rio saber como é a variação desses ângulos da posição ortostática para a posição de duplo
apoio. Para apresentar o comportamento da variação dos ângulos do quadril e dos joelhos,
no plano sagital, foi realizado um experimento3 com um conjunto de pessoas saudáveis
utilizando sensores inerciais fixados nos membros inferiores e no tronco partindo da po-
sição ortostática caminhando uma certa distância em linha reta e parando novamente na
posição ortostática.

A figura 3.5, resultado do experimento descrito anteriormente, mostra, como exem-
plo, a variação do ângulo do quadril e do joelho para as duas pernas saindo da posição
ortostática e realizando um percurso com tamanho de passo variado até parar novamente.
Esse experimento serviu apenas para ter uma referência inicial de como poderia ser as

2Na posição ortostática ou bípede o corpo permanece ereto com as duas pernas uma do lado da outra
sem flexão ou extensão.

3Este experimento foi realizado em parceria com o Laboratório de Automação Inteligente do Departa-
mento de Engenharia Elétrica da UFES.
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variações dos ângulos das juntas da posição ortostática para a posição de duplo apoio, to-
davia, não é possível afirmar que o comportamento observado é padrão para um conjunto
maior de pessoas. O objetivo é utilizar as variações dos ângulos dos membros inferiores
partindo da posição ortostática até a fase de duplo apoio na geração das referências para o
controlador da órtese Ortholeg. Posteriormente pretende-se fazer um estudo mais elabo-
rado com um conjunto maior de pessoas saudáveis com o intuito de identificar com mais
confiabilidade padrões característicos desses movimentos.

Com base nesse experimento foi possível definir um conjunto de pontos que repre-
senta, para este experimento em particular, o comportamento das articulações dos mem-
bros inferiores partindo da posição ortostática para a fase de duplo apoio onde se inicia
o ciclo da marcha e também como é essa variação da fase de duplo apoio para a posição
ortostática. Ao juntar esses pontos com o restante do ciclo da marcha é possível gerar
uma curva de referência completa partindo da posição ortostática, entrando em um ciclo
de marcha com passadas constantes e por fim parando novamente na posição ortostática.
A figura 3.6 mostra um exemplo de uma curva de referência gerada para a articulação
do quadril, onde são identificadas todas as fases (primeiro passo saindo da posição or-
tostática, duas passadas e ultimo passo voltando para a posição ortostática). Os detalhes
explicando como as curvas mostradas na figura 3.6 são geradas serão explicados na seção
5.3.

Para uma caminhada em linha reta com um trajeto maior que três metros foi obser-
vado, com base em análises estatísticas de dados experimentais (média e desvio padrão),
que o conjunto de pessoas analizadas caminha boa parte do trajeto sem praticamente al-
terar o tamanho do passo, variando apenas quando se aproxima do ponto final [45]. Em
função do que foi observado inicialmente, o trajeto foi dividido em duas regiões distintas:
percurso constante e percurso variável.

O tamanho do passo é praticamente o mesmo, tanto para a perna direita quanto para
a perna esquerda, no percurso constante. Já no percurso variável o tamanho do passo vai
diminuindo gradativamente para se ajustar ao trajeto final. A figura 3.7 apresenta um grá-
fico mostrando a variação do tamanho da passo (Sm) em função da distância percorrida.
Para realizar esse experimento foram selecionados nove adultos saudáveis de ambos os
sexos para percorrer uma distância de (4,5 m). Cada pessoa percorreu o mesmo trajeto
várias vezes. Depois, foi calculada a média das passadas para a região constante e o des-
vio padrão dos tamanhos das passadas em função da distância percorrida. Percursos com
outras distâncias também foram avaliados.

A tabela 3.1 apresenta as principais características das pessoas selecionadas para o
experimento. A técnica utilizada para medir a variação do tamanho do passo em função
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Figura 3.5: Variação do ângulo do quadril e do joelho da perna direita e esquerda par-
tindo da posição ortostática e parando também nessa mesma posição depois de algumas
passadas.
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Figura 3.6: Variação do ângulo do quadril e do joelho da perna direita (curva tracejada) e
esquerda (curva contínua) partindo da posição ortostática (região I), realizando dois ciclos
(região II e III) e o último passo parando na posição ortostática (região IV).
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da distância percorrida foi a cinemetria externa.

Tabela 3.1: Características da amostra (n=9) quanto à idade e duas variáveis antropomé-
tricas.

Idade (anos) Massa corporal (kg) Altura (m)
19-32 54-85 1,6-1,8

Figura 3.7: Exemplo de um conjunto de dados coletados mostrando a variação do tamanho
do passo em função de uma determinada distância percorrida.

O primeiro ponto identificado como Sm, mostrado na figura 3.7, corresponde ao ta-
manho do primeiro passo dado com a perna direita. Depois dele, os outros passos per-
manecem constantes até uma determinada parte do trajeto. Pequenas diferenças entre o
tamanho do passo da perna direita e da perna esquerda ao longo do trajeto foram obser-
vadas.

Experimentos realizados para distâncias entre 3 e 11 metros também apresentaram
comportamento bastante semelhante ao da figura 3.7. Isso era de se esperar, pois é natural
e intuitivo que o ser humano ao se deslocar, em linha reta, sem nenhuma perturbação
externa, a velocidade, a cadência e o tamanho das passadas permaneçam praticamente
constantes até se aproximarem do ponto desejado.

Foi observado também que geralmente são os últimos passos da perna direita e da
esquerda que variam de tamanho para se ajustar ao percurso. Esse comportamento é
imitado pelo algoritmo de planejamento da órtese Ortholeg.
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Para distâncias menores que 2 metros o tamanho do passo diminui gradativamente
para se adaptar ao trajeto conforme mostra a figura 3.8. Neste caso não há uma região
com tamanho de passo constante e para distâncias entre 2 e 3 metros a existência ou não
da região com tamanho do passo constante depende do passo inicial e outros fatores ainda
não elucidados.

Figura 3.8: Exemplo de um conjunto de dados coletados mostrando a variação do tamanho
da passada para uma distância menor que 2 metros.

O planejamento da caminhada até o ponto onde foi identificado um obstáculo é feito
com base no comportamento humano apresentado anteriormente. Utilizar a abordagem
proposta permite que o usuário se aproxime ao máximo antes de passar pelo obstáculo.
Outra vantagem dessa aplicação é proporcionar movimentos de caminhada mais naturais
que sejam semelhantes aos movimentos extraídos do grupo de pessoas saudáveis que rea-
lizaram os experimentos descritos anteriormente. Esses experimentos não são suficientes
para definir de fato o comportamento humano, mas servem apenas para mostrar que um
dado comportamento observado pode ser reproduzido pelo algoritmo de planejamento de
passo.

Como o algoritmo é baseado no comportamento humano observado através dos ex-
perimentos apresentados na figura 3.7 e figura 3.8, o mesmo divide o trajeto percorrido
também em duas fases quando a distância é maior que 3 metros: percurso com o tamanho
do passo constante (Sm) e percurso com Sm variável. A figura 3.7 ilustra as duas etapas
mencionadas.

Foram definidas previamente algumas regras ao iniciar e concluir a caminhada:

1. O usuário permanece sempre na posição ortostática antes de iniciar a marcha.
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2. A marcha sempre começa com a perna direita.
3. O tamanho do passo é sempre a metade do tamanho da passada.
4. A órtese se aproxima ao máximo do obstáculo ou ponto final do trajeto mantendo

uma pequena margem de segurança (u) que pode ser ajustada.
5. Ao finalizar a marcha, a órtese para novamente na posição ortostática e aguarda um

novo comando.
6. A quantidade de passos que variam no final do percurso pode ser ajustada, todavia,

inicialmente, foi adotada variações nos últimos 5 passos.
7. A maneira como os passos diminuem também pode ser alterada, mas por simpli-

cidade foi adotada a variação com base em uma Progressão Aritmética (PA) com
razão negativa.

A justificativa para a escolha da PA com razão negativa é pelo fato de que a mesma
proporciona uma diminuição gradativa de (Sm). Esta diminuição é a que mais se aproxima
do que foi observado na região onde o tamanho do passo varia (ver figura 3.7).

A distância total (D) percorrida pelo usuário até antes do obstáculo é a soma dos dois
percursos, o constante (C) e o variado (V ). Com a distância (D) informada, o algoritmo
calcula a quantidade de passos, tendo como base Sm. O valor de Sm é predeterminado
inicialmente pelo usuário, mas pode ser modificado a qualquer momento, além disso, o
valor de Sm pode ser personalizado de acordo com as características antropométricas de
cada usuário da órtese.

Os tamanhos dos últimos passos, tanto da perna direita quanto da esquerda, são dimi-
nuídos até a órtese chegar ao ponto final como pode ser visto na figura 3.7. Para distâncias
menores que 3 metros o algoritmo de planejamento varia o tamanho do passo do início ao
fim do trajeto semelhante ao comportamento observado na figura 3.8.

A primeira coisa feita pelo algoritmo é diferenciar distâncias maiores ou iguais a 3
metros e distâncias menores que 3 m para poder inserir ou não no planejamento uma
parte do percurso com o tamanho do passo constante.

Para uma distância D maior que 3 metros a equação 3.1, mostra como é calculado o
trajeto constante C, onde duas vezes o teto4 de D

2Sm subtraído de 3 é o número de passos
constantes Npc (ver equação 3.2). O uso da função teto garante um número inteiro de
passos para qualquer percurso D.

C = Npc ∗Sm (3.1)

4O teto de um número real x é o resultado do arredondamento de x para o inteiro mais próximo que seja
maior que x.
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Npc = 2
⌈

D
2Sm

⌉
−3 (3.2)

Para reproduzir o comportamento humano de acordo com os resultados obtidos e apre-
sentados na figura 3.7 o algoritmo, por convenção, varia o tamanho dos últimos 5 passos.
A variação do tamanho dos passos finais é necessária para garantir que o usuário da ór-
tese Ortholeg realize sempre uma caminhada parando o mais próximo possível do ponto
desejado sempre com um número inteiro de passos. O tamanho do percurso variável (V )
é dado pela equação 3.3.

V = D−C = D−Npc ∗Sm (3.3)

Foi arbitrado no algoritmo que a variação dos últimos 5 passos é dada por uma Pro-
gressão Aritmética (PA) onde o tamanho do último passo (Sm5) é calculado pela equação
3.4 e a razão da PA (r) é dada pela equação 3.5. Desse modo há uma redução gradual do
tamanho do passo ao se aproximar do ponto final. A equação 3.4 foi obtida a partir da
soma dos termos de uma PA.

Sm5 =
2
5
(V +Sm)−Sm (3.4)

r =
Sm5−Sm

4
(3.5)

O número total de passos NT (passos constantes + passos variados) é calculado con-
forme apresenta a equação 3.6.

NT = Npc +5 =

(
2
⌈

D
2Sm

⌉
−3
)
+5 = 2

⌈
D

2Sm

⌉
+2 (3.6)

Depois que o trecho constante (C) e variado (V ) é definido o algoritmo calcula a
posição da ponta dos pés ao longo do caminho. Para o percurso constante a posição da
ponta do pé (Xi), para cada um dos pés, é um múltiplo de i conforme apresenta a equação
3.7, sendo i um número inteiro variando de 1 até Npc.

Xi = i∗Sm (3.7)

Quando i é um número impar, Xi corresponde a posição ao longo do caminho para a
ponta do pé direito e quando i for par a posição Xi será para o pé esquerdo. Isso porque foi
arbitrado que ao iniciar a caminhada, o primeiro passo seja sempre dado com o pé direito,
esta característica de sempre começar com o mesmo pé prepara o usuário para realizar o
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movimento. O percurso constante sempre termina também com o pé direito.
O cálculo da posição da ponta do pé, ao longo do caminho para a região variável

(X j), é um pouco diferente, pois o tamanho dos últimos passos têm o tamanho diminuído
gradativamente de modo a se adaptar ao percurso. Todavia, como os últimos passos são
diminuídos por uma razão r conhecida (ver equação 3.5) é possível saber a posição dos
passos variados tendo como referência a posição do último passo constante (Xi=Npc). A
equação 3.8 mostra como a posição da ponta dos pés, para a região variável, é calculada.
O comprimento do último passo é menor que o comprimento do penúltimo e assim por
diante de modo a se aproximar do comportamento humano observado na figura 3.7.

X j = X( j−1)+Sm+( j−Npc +1)r (3.8)

Onde X( j−1) é sempre a posição do último passo calculado e j varia de Npc + 1 até
NT − 1. A posição em x do último passo é igual a posição do penúltimo passo, isso
porque no fim da caminhada os pés param juntos na posição ortostática.

Quando a distância D é menor que 3 metros o algoritmo planeja todo o trajeto com
passos de tamanhos variados sendo o primeiro passo sempre menor ou igual ao passo
escolhido inicialmente pelo usuário e os demais vão decrescendo em função da distância
e do tamanho do passo selecionado. O cálculo do número de passos segue o mesmo
raciocínio do que foi mostrado na equação 3.6 e os tamanhos dos passos também são
diminuídos com base em uma PA semelhante ao que foi apresentado para a região com
percurso variável para D maior que 3 metros.

A velocidade da caminhada é outro parâmetro temporoespacial que pode ser ajustado
de acordo com o grau de adaptação do usuário com a órtese. A figura 3.9 mostra como a
escolha da velocidade altera o tempo gasto para realizar a caminhada do ponto inicial até
o final.

Planejamento para obstáculo

O algoritmo de planejamento reproduz as diferentes formas como uma pessoa sau-
dável passaria por cima de um buraco, mas por questões de segurança, a sequência de
movimentos para transpor esse tipo de obstáculo mostrada na figura 2.11c é a mais re-
comendada. Neste caso o tamanho do passo necessário para passar por cima do buraco
é calculado levando em conta somente o comprimento do buraco (d), a profundidade é
desprezada. Por convenção a forma geométrica do buraco é aproximada para um retân-
gulo, traçando uma linha tangente a borda que está mais próxima da órtese e outra linha
paralela também tangente a borda mais afastada conforme mostra a figura 3.10.
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Figura 3.9: a) variação do ângulo de referência do quadril direito para realizar toda a
caminhada planejada adotando a velocidade de 0,5 m/s, b) variação do ângulo do quadril
direito para realizar toda a caminhada planejada adotando a velocidade de 0,4m/s.
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Figura 3.10: Sequência de movimentos adotada pelo algoritmo de planejamento. a) iden-
tificação do obstáculo pelo sistema de visão, ou pelo mapa fornecido previamente, b) de-
limitação do buraco com linhas paralelas tangentes as bordas do buraco, c) dimensões do
buraco e do tamanho do passo necessário para passar por cima e a margem de segurança
que garante que o calcanhar e a ponta dos pés não toquem na borda do buraco.

O tamanho do passo (Sh) necessário para passar por cima do buraco é determinado
com base no comprimento do buraco (d) e o tamanho do pé (Fs). Para garantir que a
ponta do pé e o calcanhar não fiquem na borda do buraco foram acrescentados pequenas
margens de segurança (u) da ordem de 2cm. A equação 3.9 apresenta como é definido o
tamanho do passo para realizar essa tarefa.

Sh = d +Fs+2u (3.9)

Quando existem vários buracos ao longo do caminho, muito próximos uns dos ou-
tros, o algoritmo de planejamento realiza um agrupamento desses obstáculos para depois
calcular se é possível passar por cima. A condição básica utilizada para agrupar é se a dis-
tância entre os obstáculos ao longo do caminho é menor que o tamanho do pé do usuário,
dessa forma, seria impossível posicionar os pés entre os obstáculos. A figura 3.11 mostra
alguns exemplos de buracos agrupados e outros não obedecendo a essa regra.

Para subir um degrau o procedimento adotado pelo planejador é muito semelhante ao
utilizado para passar por cima de um buraco. Antes de tudo é verificado se a altura do
degrau é menor ou igual a elevação máxima do pé (hmax) que varia em função da altura
do usuário da órtese. O comprimento do degrau (d) também é avaliado, ver figura 3.12,
para verificar se é maior do que o comprimeno mínimo dmin, suficiente para poder apoiar
o pé em cima do mesmo.
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Figura 3.11: a) Caso onde dois buracos são tratados separadamente. b) Exemplo de uma
situação onde dois buracos foram agrupados em um só em virtude da distância entre eles
ser menor que o tamanho do pé (Fs). As linhas contínuas delimitam as bordas dos buracos
e as linhas tracejadas identificam o trajeto por onde o usuário caminha.

Figura 3.12: a) dimensões avaliadas pelo planejador para subir um degrau. b) posiciona-
mento dos pés mantendo uma margem de segurança.
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Nesta tarefa específica, o algoritmo posiciona a ponta do pé o mais próximo possível
do degrau seguinte sem, contudo, encostar nele, mantendo uma margem de segurança
(u), ver figura 3.12b, que pode ser ajustada em função do comprimento do degrau e do
tamanho do pé do usuário. O valor de u, foi escolhido em torno de 2cm.

Também por questões de segurança o algoritmo reproduz a sequência de movimentos
apresentada na figura 2.12d e sempre o pé direito é responsável por iniciar o movimento.
Esta mesma lógica é utilizada também para descer degraus, além do mais, quando o obs-
táculo é uma calçada, essa mesma sequência pode ser adotada desconsiderando dmin e
fazendo com que a margem de segurança seja calculada levando em conta somente o
calcanhar.

Plano do Passo (PP)

Terminada a etapa de planejamento (planejamento de marcha + planejamento para
obstáculo) o algoritmo gera o PP para que o usuário previamente tenha noção da dispo-
sição dos pés ao longo do caminho. Esta forma de mostrar as posições dos pés é muito
utilizada em trabalhos sobre robôs bípedes, basicamente com o objetivo de mostrar al-
guns caminhos possíveis. Por fim, o usuário pode, com base no PP, aceitar ou não o
planejamento feito.

Como a órtese Ortholeg somente realiza movimentos no plano sagital, o PP apresenta
apenas as posições dos pés ao longo de uma linha reta. Além disso, o mesmo informa,
através da interface homem-máquina, se é possível ou não passar por um buraco, subir
ou descer um degrau ou calçada. Outras informações podem ser apresentadas, como por
exemplo, o tipo de obstáculo identificado, o número de passos dados e o tempo estimado
para realizar a tarefa.

A figura 3.13a mostra um exemplo de PP onde foi identificado um buraco ao longo
do caminho distante 3,1 m da órtese, os pontos nos retângulos representam as pontas dos
pés. Na figura 3.13b são detalhados alguns parâmetros como a distância entre os pés (W )
ao longo do eixo y, a largura dos pés (M), o comprimento do buraco (d), o tamanho do
pé (Fs), o tamanho do passo (Sm), parte do trajeto onde Sm é constante (C) e onde Sm é
variado (V ) e as margens de segurança (u) utilizadas antes e depois do buraco.

Para o exemplo da figura 3.13, o usuário começou o movimento na posição ortostática
com os dois pés alinhados (x = 0) e caminhou até uma distância próxima ao buraco (D−
u) parando novamente na posição ortostática para só depois passar por cima do buraco.
Como foi definido anteriormente, o movimento sempre começa com o pé direito.

A figura 3.14 apresenta o gráfico gerado pelo SAL com a variação do tamanho do
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Figura 3.13: a) Exemplo de um PP visualizado pelo usuário da órtese Ortholeg. b) de-
talhamento do PP mostrando os principais parâmetros usados pelo algoritmo de planeja-
mento. Os valores de W e P são constantes já o tamanho do pé depende do usuário.
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passo em função da distância percorrida até o obstáculo. Nesta representação é possível
visualizar melhor como o tamanho do passo diminui gradativamente nos últimos 5 passos
e se mantem constante no início do caminho. Esse gráfico também pode representar o
comportamento do tamanho da passada e além de tudo, essa figura evidencia a semelhança
entre a forma como o algoritmo planeja a variação dos passos e como o ser humano
caminha (ver figura 3.7).

Figura 3.14: Variação do tamanho do passo Sm planejado em função da posição do pé no
eixo x ao longo do caminho.

Ângulos de referência da marcha

Quando o usuário confirma o PP o algoritmo gera um conjunto de pontos (referências
dos ângulos das juntas) para o controlador da órtese. Essas referências são baseadas na
variação dos ângulos do quadril e joelho de uma pessoa saudável realizando movimentos
antropomórficos. Alterando as amplitudes desses ângulos (ver figura 2.9) é possível variar
também o tamanho do passo.

Como as variações dos ângulos das articulações dos membros inferiores durante um
ciclo da marcha é periódica, a mesma pode ser representada por uma série de Fourier
truncada. Inicialmente são geradas duas funções de referência que representam a variação
do ângulo do quadril e do joelho em função do tempo para um ciclo de marcha padrão.
A trajetória desses ângulos é representada por uma função periódica baseada em senos e
cossenos (série de Fourier) obtida através de um conjunto de pontos oriundos do gráfico
mostrado na figura 2.9.

No trabalho apresentado por Jinfu [158], esta mesma metodologia é utilizada para
gerar as funções periódicas para os ângulos das juntas dos membros inferiores para um
dispositivo robótico de reabilitação. Neste mesmo trabalho o autor utiliza um fator de
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escala para alterar as amplitudes dos ângulos das juntas. Entretanto, nenhuma referência
é feita em relação a utilização da modificação das amplitudes para variar o tamanho do
passo durante a marcha.

A equação 3.10 apresenta a função de referência para o ângulo do quadril e a equação
3.11 é a função para o ângulo do joelho.

ϕ(t)re f = q0 +
k

∑
i=1

ai cos(iωt)+
k

∑
i=1

bi sin(iωt) (3.10)

θ(t)re f = j0 ++
k

∑
i=1

ci cos(iωt)+
k

∑
i=1

di sin(iωt) (3.11)

Onde k é um número inteiro que, quanto maior ele for, mais a função periódica se
aproxima da curva real (figura 2.9), neste trabalho, para k = 7 foi observado uma apro-
ximação satisfatória, ω = 2π

T é a frequência angular ou cadência da marcha sendo T o
período da função e t é o tempo, q0, ai e bi são as constantes da função de referência
do quadril e j0, ci e di as constantes para a função do joelho. As funções periódicas que
representam a variação dos ângulos dos membros inferiores podem ser representadas em
função do tempo, da porcentagem do ciclo da marcha ou em função da quantidade de
pontos para representar a função.

As funções ϕ(t)re f e θ(t)re f são usadas tanto para perna direita quanto para a perna
esquerda a única diferença é que para a perna esquerda essas funções são defasadas em
50% do clico da marcha.

O algoritmo de planejamento utiliza a relação da altura do usuário e o tamanho dos
segmentos dos membros inferiores como mostrado na figura 2.6, muito embora as dimen-
sões exatas dos membros possam ser adquiridas de cada usuário e inseridas no algoritmo,
sendo assim, pessoas com alturas diferentes que caminham com a mesma variação angular
realizam passadas com tamanhos diferentes (ver figura 2.7).

Se as amplitudes dos ângulos de referência dos membros inferiores forem modificadas
o tamanho do passo (Sm) também é alterado. Para isso, foi então especificado um fator
κ que altera a amplitude desses ângulos em função do tamanho do passo desejado. A
equação 3.12 e a equação 3.13 mostram os ângulos ϕ(t)re f e θ(t)re f sendo multiplicados
por esse fator com o intuito de alterar as amplitudes e por consequência o tamanho do
passo.

ϕ(t)C = κϕ(t)re f (3.12)
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θ(t)C = κθ(t)re f (3.13)

Onde ϕ(t)C e θ(t)C são as funções da variação do ângulo do quadril e do joelho
respectivamente com as amplitudes modificadas para a região onde o tamanho da passada
é constante.

Para achar a relação entre κ e Sm foi utilizada a cinemática direta da órtese para medir
o tamanho do passo em função dos ângulos das articulações do joelho e do quadril. Esses
ângulos foram multiplicados pelo fator κ que variou de 0 até 1 e então foi calculado o
valor de Sm para cada valor de κ. Para medir o tamanho do passo foram consideradas as
posições angulares das articulações do joelho e quadril na fase de duplo apoio no início
do ciclo da marcha. A figura 3.15 mostra um exemplo da variação do ângulo do quadril
da perna direita que têm suas amplitudes modificadas pelo fator κ para realizar diferentes
tamanhos de passo Sm.

Figura 3.15: Diferentes amplitudes do ângulo de referência do quadril para um usuário
com 1,60 metros de altura.

A cinemática direta do mecanismo nos dá a descrição matemática da relação entre a
posição das juntas da órtese e a correspondente localização de uma parte da estrutura em
espaço cartesiano. Neste caso, a articulação do tornozelo foi considerada como sendo a
extremidade final (referencial 3) e o quadril como sendo o referencial de base da órtese
(referencial 0), ver figura 2.10. A cinemática direta é usada para determinar a localização
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da articulação do tornozelo, e eventualmente de cada elo da estrutura, caso seja necessário,
a partir do valor atual das variáveis de junta (ângulos de junta).

A cinemática direta foi solucionada com a utilização de transformações homogêneas
que relacionam a localização de um elo em relação ao elo anterior na cadeia cinemática5.
A solução do problema da cinemática direta é única e pode ser obtida de forma analítica
fechada ou numericamente através de um procedimento sistemático [159].

A Matriz de Transformação Homogênea (MTH) representa de modo compacto a po-
sição e a orientação de um ponto da estrutura em relação a outro ponto qualquer. Neste
caso, a MTH, equação 3.14, permite descrever a localização relativa da articulação do tor-
nozelo (referencial 3) em relação a articulação do quadril (referencial 0) para uma perna.
Esta matriz de transformação foi obtida usando-se a notação Denavit-Hartenberg.

0T3 =


cos(ϕ−θ) sin(ϕ−θ) 0 (L2 cos(ϕ−θ)+L1 cos(ϕ))
sin(ϕ−θ) −cos(ϕ−θ) 0 (L2 sin(ϕ−θ)+L1 sin(ϕ))

0 0 1 0
0 0 0 1

 (3.14)

A distância entre os tornozelos pode ser também usada para medir o tamanho do passo
Sm (ver equação 3.15 e figura 3.16), haja vista que a altura do tornozelo até a planta do
pé é constante bem como o comprimento do pé. A figura 3.17 mostra que o tamanho do
passo é o mesmo se medido em relação a ponta de cada pé ou de cada calcanhar ou até
mesmo em relação aos tornozelos para diferentes ângulos dos joelho e quadril.

Sm = Ld +Le = L1 sin(ϕd)+L2 sin(ϕd−θd)+L1 sin(ϕe)+L2 sin(ϕe−θe) (3.15)

Onde Ld é a parte do tamanho do passo medido em relação ao tornozelo da perna di-
reita e o tronco e Le é também a distância do tornozelo até o tronco ao longo da horizontal
como mostra a figura 3.16.

A função que associa Sm com κ pode ser representada por um polinômio de segunda
ordem. A figura 3.18 apresenta 11 curvas de Sm em função de κ para diferentes valores
de H e também o respectivo polinômio de segundo grau que representa cada curva. A
equação 3.16 apresenta o tamanho do passo em função do fator κ.

Sm = aκ
2 +bκ+ c (3.16)

5Conjunto de elos conectados por juntas.
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Figura 3.16: Tamanho do passo tomando como referência a posição ao longo da horizontal
do tornozelo direito e esquerdo.

Figura 3.17: Tamanho do passo medido levando em consideração a distância entre os
calcanhares, pés e tornozelos.



CAPÍTULO 3. SISTEMA DE AUXÍLIO À LOCOMOÇÃO (SAL) 83

Figura 3.18: Relação entre κ e Sm para diferentes alturas. Onde y é o tamanho do passo
(Sm) e x é κ

Existe também uma relação matemática entre os coeficientes dos polinômios (a, b e c)
com a altura H do usuário, desse modo é possível achar uma função que relaciona Sm, κ

e H. A figura 3.19 apresenta a variação desses coeficientes em função de H. Para achar a
relação dos coeficientes com a altura do usuário foram gerados gráficos com os 11 valores
de cada coeficiente em função de H. Uma função linear foi utilizada para representar a
variação dos coeficientes a e b em função da altura do usuário. O valor do coeficiente
c, por ser muito pequeno e permanecer praticamente constante e com pouca variação, foi
aproximado para −0,001.

A função que relaciona o coeficiente a com H é mostrada na equação 3.17 e a equação
3.18 mostra b em função de H.

a =−0,0194H−0,0004 (3.17)

b = 0,3964H +0,0001 (3.18)

Substituindo os coeficientes das equações 3.17 e 3.18 na equação 3.16 é possível de-
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Figura 3.19: Gráficos com as relações existentes entre os coeficientes dos polinômios e a
altura H.
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finir uma função matemática que relaciona Sm com κ e H (ver equação 3.19).

Sm = (−0,0194H−0,0004)κ2 +(0,3964H +0.0001)κ−0,0001 (3.19)

A menor raiz do polinômio da equação 3.19 (κ1) é utilizada para modificar a amplitude
das funções ϕre f e θre f , de modo que a equação 3.12 e a equação 3.13 podem ser reescritas
respectivamente como a equação 3.20 e equação 3.21

ϕ(t)C = κ1ϕ(t)re f (3.20)

θ(t)C = κ1θ(t)re f (3.21)

Inicialmente, para utilizar a órtese Ortholeg, é necessário informar um parâmetro tem-
poroespacial, que é o tamanho do passo desejado para caminhar, e um parâmetro antro-
pométrico que é a altura do usuário. Com essas duas informações o algoritmo calcula
então o fator κ que ajusta os ângulos de referência das juntas para que ele caminhe com o
tamanho de passo desejado, conforme exemplificado na figura 3.15.

Para um usuário com H = 1,60m o tamanho do passo médio quando ele utiliza os
ângulos de marcha padrão da figura 2.9 é aproximadamente 0,60 m. Caso o usuário
queira caminhar com um passo menor o algoritmo, com base na equação 3.19, calcula o
valor de κ que multiplica os ângulos de referência para que o tamanho do passo tenha o
tamanho especificado.

Na região onde o tamanho da passada é variado as funções ϕ(t)C e θ(t)C são multipli-
cadas por uma função linear decrescente κ(Sm j) que diminui gradativamente a amplitude
dos ângulos de referência, fazendo com que o tamanho do passo diminua para se adaptar
ao percurso variável. A equação 3.22 apresenta a variação do ângulo do quadril para a
última parte do trajeto (região com Sm variável) e a equação 3.23 mostra a função do
ângulo do joelho também para a mesma região.

ϕ(t)V = κ(Sm j)ϕ(t)C (3.22)

θ(t)V = κ(Sm j)θ(t)C (3.23)

Onde κ(Smn) é função do tamanho dos últimos passos com j variando de Npc +1 até
NT .
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Na figura 3.20 é possível ver, como exemplo, as amplitudes dos ângulos do quadril
sendo diminuídas gradativamente na região com passos variados.

Figura 3.20: Exemplo de ângulos de referências do quadril e joelho da perna direita e
esquerda gerados pelo algoritmo para um usuário com 1,60 metros de altura percorrendo
um trajeto. O controlador de posição da órtese Ortholeg utilizará esses ângulos para
reproduzir a marcha planejada.

Por motivos de restrições mecânicas e questões de segurança o tamanho do passo su-
gerido para ser utilizado inicialmente na região C é da ordem de 0,25 m até 0,50 m. A
órtese Ortholeg tem um sistema de ajuste das dimensões dos membros inferiores que per-
mite a utilização de pessoas com alturas entre 1,55 até 1,75 metros. Segundo Winter [56]
a velocidade da marcha é dependente do comprimento da passada e também da cadência.
Além disso, a cadência e o comprimento da passada também são variáveis dependentes
entre si, todavia como este trabalho visa desenvolver um planejador de passadas para uma
órtese de membros inferiores utilizada por portadores de paraplegia inicialmente, para
realizar os experimentos, a velocidade e a cadências serão mantidas baixas.

Ângulos de referência para transpor buraco

Para realizar os movimentos de passar por cima de buracos é utilizado somente o passo
inicial e o passo final conforme apresentado na figura 3.6 (regiões I e IV).
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A figura 3.21a mostra as três etapas principais para transpor o buraco: posição ortos-
tática antes do buraco (I), passo sobre o buraco (II) e posição ortostática depois do buraco
(III) e a figura 3.21b apresenta os respectivos valores dos ângulos das articulações para
cada fase.

Figura 3.21: a) Principais etapas para tranpor um buraco. b) referências ângulares para
transpor o buraco.

Variando as amplitudes desses ângulos mostrados na figura 3.21b é possível modificar
o tamanho do passo necessário para transpor o buraco (Sh) da mesma forma como é feito
para modificar o tamanho do passo da marcha.

Ângulos de referência para subir e descer degraus e calçadas

Dentre todas as formas apresentadas para realizar a tarefa de subir e descer degraus
e calçadas, foi escolhido a opção mostrada na figura 2.12d por se tratar da maneira mais
segura, como discutido no capítulo 2. Para identificar como é a variação dos ângulos do
quadril e dos joelhos durante a realização do movimento de subir e descer um degrau foi
preciso coletar dados reais desse movimento específico usando a técnica da cinemetria.
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O experimento de coleta de dados através da cinemetria recolheu as posições, orienta-
ções, velocidades e acelerações dos segmentos do corpo enquanto um indivíduo saudável
executava esses movimentos.

Para obtenção das informações através da cinemetria foi necessário, em primeiro lu-
gar, escolher as partes do corpo e identificá-las em pontos estratégicos, por meio da colo-
cação de marcadores especiais, para estes posteriormente serem captados por um conjunto
de câmeras. A figura 3.22 mostra o voluntário com os marcadores reflexivos colocados
nas articulações do quadril, joelho e tornozelo. O experimento foi realizado em somente
um voluntário e os movimentos coletados podem não representar de forma fidedigna o
comportamento padrão da maioria das pessoas. O importante é enfatizar que, se o SAL
pode utilizar as referências angulares extraídas de uma única pessoa, também é possível
usar referências médias oriundas de uma amostra bem maior.

A figura 3.23 mostra a variação dos ângulos do quadril direto (ϕd), quadril esquerdo(ϕe),
joelho direito (θd) e joelho esquerdo (θe) durante a realização do movimento de subir um
degrau por vez conforme a figura 2.12d e a figura 3.24 mostra a variação dos mesmos
ângulos para descer também o mesmo degrau.

Em virtude da existência de calçadas e degraus com alturas diferentes se faz neces-
sário utilizar um sistema capaz de ajustar as amplitudes dos ângulos das articulações dos
membros inferiores de órteses robóticas para paraplégicos de modo a permitir que tais
dispositivos se adaptem a diferentes ambientes. A figura 3.25 ilustra uma situação onde
em uma mesma escada a altura do degrau varia em aproximadamente de 4 cm. Ao mo-
dificar as amplitudes desses ângulos é possível fazer com que a órtese suba e desça em
degraus com diferentes alturas e vários trabalhos atestam essa metodologia, mostrando
que quando seres humanos ao sobem ou descem degraus com diferentes alturas, as am-
plitudes das trajetórias dos ângulos das articulações variam também [160–162].

Para este trabalho, os movimentos adotados para subir e descer uma calçada são se-
melhantes aos adotados para subir e descer degraus, haja vista que uma calçada pode
ser considerada com uma escada de degrau único. As amplitudes dos ângulos das juntas
mostrados na figura 3.23 e na figura 3.24 da órtese Ortholeg são diminuídas para subir ou
descer uma calçada pois comumente esse tipo de obstáculo apresenta uma altura menor.
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Figura 3.22: Voluntário com marcadores reflexivos fixados a parte do corpo em análise.
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Figura 3.23: Variação dos ângulos das articulações versus a porcentagem do movimento
para subir um degrau com altura de 17 cm.
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Figura 3.24: Variação dos ângulos das articulações versus a porcentagem do movimento
para descer um degrau com altura de 17 cm.
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Figura 3.25: Alturas diferentes dos degraus encontradas em uma mesma escada.



Capítulo 4

Resultados Experimentais

No capítulo anterior foi apresentado o sistema de auxílio a locomoção desenvolvido
para a órtese Ortholeg. O sistema proposto tem como principal objetivo planejar as pas-
sadas ao longo de um caminho com obstáculos, considerando uma marcha com carac-
terísticas antropomórficas, capaz de variar o tamanho do passo quando se aproxima do
obstáculo ou do ponto final do trajeto. As referências angulares geradas pelo SAL são
oriundas de diversos tipos de movimentos coletados de pessoas saudáveis.

Como o algoritmo realiza, em primeiro lugar, o planejamento da caminhada para de-
pois fazer o planejamento específico para obstáculos, este capítulo apresenta inicialmente
os resultados obtidos pela órtese Ortholeg utilizando o planejamento proposto pelo SAL
para a caminhada e em seguida para passar por cima de buraco, subir um degrau e uma
calçada e, por fim, um planejamento envolvendo simultaneamente a caminhada e a trans-
posição de um buraco.

Algumas considerações a respeito dos experimentos são citadas inicialmente para me-
lhor compreensão da metodologia adotada.

1. Todos os experimentos foram realizados por um ser humano saudável utilizando a
órtese Ortholeg. A escolha do usuário foi feita com base na faixa de peso e altura
recomendadas para se utilizar a órtese Ortholeg. Neste caso o usuário tem 24 anos
de idade, pesa 55 Kg e altura de 1,67 m.

2. Por questão de segurança as velocidades da marcha e dos outros movimentos foram
mantidas baixas, além disso, o usuário utilizou um par de muletas para aumentar
ainda mais a segurança e o equilíbrio.

3. Qualquer movimento é sempre iniciado com o pé direito. E todos os movimentos
sempre começam e terminam na posição ortostática.

4. O SAL utilizou a altura e o tamanho do passo escolhido pelo usuário para persona-
lizar as referências angulares .
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5. O trajeto foi feito em um chão plano e sem inclinação dentro de um ambiente es-
truturado.

6. Como a órtese somente realiza movimentos controlados no plano sagital, a marcha
executada foi feita em linha reta.

7. Somente os movimentos das articulações ativas foram coletados para análise e os
movimentos da articulação do tornozelo foram executados passivamente, haja vista
que a órtese Ortholeg somente tem atuadores nas articulações do quadril e dos joe-
lhos.

8. Como convencionado, sempre os últimos 5 passos da marcha têm seus tamanhos
diminuídos gradativamente com base em uma PA para D > 3m.

9. Para medir os ângulos das juntas foram utilizados encoders com resolução de 500
pulsos por volta acoplados ao eixo do atuador elétrico da articulação. Como a
conversão entre quantidade de pulsos e ângulo não é linear em virtude da geometria
da articulação da órtese, no pior caso para cada grau são medidos mais de 5000
pulsos.

10. Foram fornecidas para o SAL todas as informações pertinentes relativas ao ambi-
ente como a distância a ser percorrida e as dimensões dos obstáculos.

11. Todo o processamento do planejamento foi feito em um computador de mesa e
posteriormente as referências angulares da marcha com tamanho de passo variável
foram enviadas para o controlador de posição da órtese Ortholeg.

Para coletar a variação do tamanho do passo ao longo do caminho foi fixada uma fita
métrica no chão entre os pés do usuário. O início da fita foi colocado no ponto de partida
e, na medida em que a órtese executou a marcha, uma câmera de vídeo filmou a posição
da ponta do pé em relação à fita métrica. O tamanho do passo foi medido com base
na diferença entre a posição absoluta da ponta do pé esquerdo e da ponta do pé direito.
A figura 4.1 apresenta como foi medida a posição da ponta de cada pé e o tamanho do
passo. Este procedimento foi adotado para medir a variação de Sm para os experimentos
de planejamento de marcha e planejamento de marcha com obstáculo. Quando o pé direito
se encontra na frente do pé esquerdo o tamanho do passo medido corresponde ao valor de
Sm direito e assim por diante.

O usuário introduz impedância na órtese e essa impedância é maior se o usuário tiver
movimentos nos membros inferiores haja vista que ele pode se opor ao movimento rea-
lizado pela articulação. Neste trabalho, como a órtese Ortholeg não é dotada de sensores
de força e também não realiza controle de impedância, este tema não será analisado nos
experimentos.
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Figura 4.1: Medição do tamanho do passo durante uma caminhada.

4.1 Planejamento para marcha

Os experimentos de caminhada serão realizados para verificar como são as referências
personalizadas geradas para um usuário da órtese Ortholeg e também para averiguar como
o controlador executa as referências fornecidas. São apresentados os erros de posiciona-
mento (posição final dos pés menos o tamanho do trajeto) para cada experimento e os
prováveis fatores que influenciam neste erro, como por exemplo, a distância percorrida.

Quando o algoritmo identifica um trajeto maior que 3 metros ele divide o percurso em
duas regiões, como discutido no capítulo anterior desta tese. Para realizar os experimentos
foram escolhidos dois percursos com distâncias maiores que 3 metros para mostrar a
divisão do trajeto feita pelo SAL (região com tamanho de passo constante e variável).
As distâncias selecionadas são de 4,50 m e 6,0 m. A justificativa para a escolha de um
caminho um pouco maior que 4,5 metros foi para saber se com o acréscimo no tamanho
do trajeto o erro de posicionamento aumentaria. Como o espaço interno do laboratório
onde foram realizados os experimentos é limitado não foi possível realizar caminhadas
maiores que seis metros.

Para o trajeto com 6 metros foram realizados dois experimentos, cada um com um
tamanho de passo inicial diferente. A escolha de realizar um mesmo caminho com tama-
nhos de passos diferentes foi feita para verificar se há alguma influência significativa no
erro de posicionamento em virtude do tamanho de passo inicial escolhido pelo usuário.
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Em função das restrições mecânicas impostas pela órtese Ortholeg é inviável caminhar
com tamanho de passo maior que 0,55 metros. Tamanhos de passos menores que 0,25
metros são muito pequenos, além de tudo, como a velocidade da caminhada para os ex-
perimentos será mantida baixa, por questões de segurança, caminhar com um tamanho de
passo inferior a esse valor (0,25 m) implicaria em um tempo significativo de caminhada.
Sendo assim, são utilizados dois tamanhos de passo (0,30 m e 0,50 m) que se aproximam
do limite inferior e superior para testar o SAL.

Como já foi explicado anteriormente, o SAL fornece para o usuário o plano do passo
para cada trajeto e caso o mesmo seja aceito, são então geradas pelo SAL as referências
angulares necessárias para realizar a marcha.

Para verificar a variação do tamanho do passo ao longo do caminho é apresentado
também um gráfico que mostra a variação de Sm, calculada pelo algoritmo, e o que de
fato foi executado pela órtese Ortholeg em função das posições das pontas dos pés ao
longo do caminho percorrido. O tamanho da canela e da coxa do usuário que realizou
esse conjunto de experimento não é do mesmo tamanho dos segmentos L1 e L2 da órtese
Ortholeg.

O ajuste de L1 e L2 da órtese, por ser discreto, pode não coincidir com os tamanhos
dos membros inferiores do usuário. Para o usuário os tamanhos de L1e L2 são respec-
tivamente 0,40 m e 0,41m. Os valores de L1 e L2 da órtese que mais se aproximam do
usuário são L1 = 0,40m e L2 = 0,40m. Pelo fato do segmento L2 da órtese ser menor, é
de se esperar que esse valor influencie no erro de posicionamento.

É apresentado também como o controlador realiza o posicionamento das articulações
atuadas em função do tempo, tomando como base as referências fornecidas e por fim é
mostrada uma simulação considerando os tamanhos de L1 e L2 da órtese Ortholeg.

4.1.1 Caminhada em linha reta com D = 4,50m e Sm = 0,30m.

Para o primeiro experimento foi escolhido uma distância de 4,50 metros e tamanho
de passo de 0,30 metros. O resultado do plano de passo gerado pelo SAL é mostrado
na figura 4.2 e os ângulos de referência personalizados para as articulações dos joelho e
quadril da perna esquerda e direta são mostradas na figura 4.3. Para este trajeto, com
esse tamanho de passo, foi inserida uma margem de segurança u no planejador da ordem
de 2 cm de modo a fazer com que a órtese parasse um pouco antes da distância D. Essa
margem de segurança seria melhor aproveitada caso houvesse uma realimentação senso-
rial da posição da ponta dos pés ao longo do trajeto para garantir que de fato a ponta dos
pés não atingisse a borda de um buraco ou outro obstáculo. Como essa margem foi inse-



CAPÍTULO 4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 97

rida previamente no algoritmo de planejamento ela será testada para ver se em trabalhos
futuros ela será mantida ou não.

Figura 4.2: Plano do passo realizado pelo SAL para um distância de 4,50 e Sm de 0,30 m.
Os retângulos na parte inferior da figura representam o pé direito e os retângulos acima o
pé esquerdo.

A tabela 4.1 apresenta os principais parâmetros calculados pelo SAL para este per-
curso com base na equação 3.2, equação 3.1 e equação 3.3.

Tabela 4.1: Número de passos constantes, distância constante percorrida e a distância
variada. Para D = 4,50 m e Sm = 0,30 m.

Npc C (m) V (m)
13 3,90 0,58

Na sequência é mostrado o gráfico da variação do tamanho do passo planejado para
o usuário e o tamanho do passo executado pela órtese em função da distância percorrida
ao longo do caminho planejado (ver figura 4.4). A comparação das referências angulares
fornecidas pelo SAL com as que foram realizadas pelas articulações da perna direita pode
ser vista na figura 4.5.

O controlador embarcado na órtese ortholeg realiza um controle de posição, sendo
assim, toda vez que a articulação da órtese chega na referência enviada uma nova posição
é utilizada. É possível observar na figura 4.5 que a referência permanece constante até
que o controlador envie a próxima referência.

De acordo com o que foi planejado, o usuário deveria caminhar da posição inicial até
uma distância C = 3,9 m com tamanho de passo Sm = 0,30 m. Todavia, o gráfico da
figura 4.4 mostra que a órtese não executou precisamente o tamanho do passo planejado,
ainda de acordo com este mesmo gráfico, na região constante o tamanho do passo variou
de aproximadamente 0,24 até 0,32 m, ou seja, a amplitude da variação em comparação
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Figura 4.3: Referências angulares geradas pelo SAL personalizadas para um usuário com
1,67 m de altura para a caminhada planejada com D = 4,50 m e Sm = 0,30 m.

Figura 4.4: Variação do tamanho do passo medido e do passo planejado em função da
distância percorrida para o trajeto com D = 4,50 m e Sm = 0,30 m.
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Figura 4.5: Referências angulares para a perna direita geradas pelo SAL e os ângulos da
perna direita reproduzidos pela órtese para a caminhada planejada com tamanho de passo
de 0,30 m e distância percorrida de 4,50 m.
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com o planejado foi em torno de 8 cm. Na região onde o tamanho do passo diminui
gradativamente a órtese também não reproduziu fielmente o que tinha sido planejado.

Os prováveis motivos para essa diferença podem ser uma imprecisa reprodução por
parte do controlador da órtese das trajetórias enviadas pelo SAL (ver figura 4.5), folgas
mecânicas presentes na estrutura da órtese e nas articulações, uma fixação imperfeita da
órtese no usuário e, além disso, a órtese tem ajustes discretos de tamanho dos segmentos
L1 e L2 (ver figura 2.10) que impedem na maioria das vezes que esses tamanhos sejam
iguais aos do o usuário.

Outro ponto importante que pode ter influenciado nos resultados é o fato de que o
usuário que realizou os testes tem movimentos nos membros inferiores e isso, inevitavel-
mente, pode interferir, mesmo que de forma involuntária, no posicionamento dos pés.

Pode-se observar também no gráfico da figura 4.4 que a órtese caminhou até próximo
da posição planejada. O erro de posicionamento, para essa distância e esse tamanho de
passo, foi de aproximadamente 7 cm, lembrando que a distância total é de 4,5 m, entre-
tanto o planejador retirou dois centímetros desse valor (margem de segurança). Sendo
assim, a órtese deveria caminhar 4,48 metros, mas caminhou aproximadamente 4,55 m.
Como dito anteriormente, a velocidade de caminhada foi mantida baixa por motivo de
segurança.

A comparação entre as referências enviadas para o controlador da órtese Ortholeg com
os ângulos da articulação lidos pelo encoder mostram que as amplitudes e a forma como
os ângulos variam não foram seguidas fielmente, isso se deve à arquitetura de hardware

existente atualmente na órtese Ortholeg. Por problemas técnicos ainda não solucionados
com a placa que lê os valores dos encoders da perna esquerda, somente foi possível medir
a posição angular das articulações da perna direita.

Também é possível perceber a diminuição das amplitudes das articulações do joelho
e da articulação coxofemoral para os últimos ciclos de marcha, evidenciando que mesmo
com erro, o controlador da órtese diminui gradativamente os ângulos das articulações
atuadas tentando seguir as referências enviadas. Foi percebido, durante a realização do
experimento, uma redução do tamanho dos últimos passos realizados pela órtese enquanto
se aproximava do ponto final de acordo como se tinha sido planejado previamente pelo
SAL. Este fato pode ser comprovado pelo resultado apresentado na figura 4.4. Como era
de se esperar o usuário inicia a caminhada na posição ortostática (ϕ = 0 e θ = 0) e termina
também nessa mesma posição (ver figura 4.5).

Espera-se que, em trabalhos futuros, seja desenvolvida uma arquitetura de hardware

com um controlador de posição eficaz, capaz de utilizar realimentação sensorial para
replanejar em tempo real a posição dos pés e com isso diminuir ao máximo o erro de
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posicionamento.
Como as referências angulares foram geradas considerando os tamanhos de L1 e L2

do usuário e a órtese não consegue ser ajustada exatamente para essas medidas é compre-
ensível que haja uma diferença na realização do que foi planejado se comparado com o
que a órtese executou. A figura 4.6 apresenta um resultado simulado considerando agora
os tamanhos exatos de L1 e L2 da órtese Ortholeg. Esses resultados, mostram como
exemplo, as referências angulares da articulação coxofemoral direita levando em conta as
dimensões da órtese comparadas com as referências personalizadas para o usuário. Como
ss referências angulares da perna esquerda e também das articulações do joelho seguem a
mesma regra de amplificação, por questão de exemplificação, somente são apresentadas
as referências da articulação do quadril direito

Figura 4.6: Comparação das referências angulares do quadril geradas pelo SAL conside-
rando as dimensões da órtese Ortholeg (curva tracejada) e o usuário (curva contínua) para
uma distância D de 4,50 m e Sm de 0,30 m.

As amplitudes das trajetórias angulares levando em conta os tamanhos de L1 e L2
da órtese Ortholeg diferem das que foram geradas para o usuário em virtude de haver
uma diferença entre o tamanho da canela do usuário e o segmento L2 da órtese. Como
era de se esperar, como os segmentos L1 e L2 da órtese são menores que os do usuário,
para realizar o mesmo tamanho de passo as amplitudes dos ângulos da órterse devem ser
maiores. A diferença máxima entre as amplitudes das duas curvas, observada na figura
4.6, é da ordem de 1 grau. Mesmo com essa diferença, as referências para a órtese mantem
o mesmo comportamento previamente estipulado.
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4.1.2 Caminhada em linha reta com D = 6,00m e Sm = 0,30m.

Agora é apresentado o planejamento feito para um distância um pouco maior que a
anterior, mas com o mesmo tamanho de passo (0,30 m). O objetivo desse experimento é
verificar se há crescimento significativo no erro de posicionamento em função do aumento
da distância percorrida. A tabela 4.2 também mostra os valores dos parâmetros calculados
pelo SAL para este percurso e o resultado do plano de passo gerado pelo SAL é mostrado
na figura 4.7. A margem de segurança u foi mantida igual à do experimento anterior.

Tabela 4.2: Número de passos constantes, distância constante percorrida e a distância
variada. Para D = 6,00 m e Sm = 0,30 m.

Npc C (m) V (m)
17 5,10 0,88

De acordo com o planejamento, como o caminho agora é um pouco maior, a órtese
dará 17 passos constantes, percorrendo uma distância de 5,10 metros e mais 5 passos
decrescentes em um trajeto de 0,88 m. Para o experimento com D = 6,00 m e Sm = 0,30
m a órtese executou exatamente 22 passos como havia sido planejado.

Figura 4.7: Plano do passo realizado pelo SAL para um distância de 6,0 m e Sm = 0,3 m.

Os ângulos de referência das articulações dos joelhos e quadril da perna direta e es-
querda deste experimento são mostradas na figura 4.8. É possível notar que há, neste caso,
uma quantidade maior de ciclos da marcha se comparada com as referências apresentadas
na figura 4.3, isso acontece por que são dados mais passos na região constante.

A figura 4.9 mostra o gráfico da variação do tamanho do passo planejado e do tamanho
do passo executado pela órtese em função da distância percorrida ao longo do caminho.

A margem de variação do passo executado em relação ao que foi planejado oscilou
entre 0,27 m e 0,35 m para a região com percurso constante. Os tamanhos dos passos
executados se aproximaram dos planejados como mostra a figura 4.9. Mesmo assim,
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Figura 4.8: Referências angulares geradas pelo SAL para a caminhada planejada levando
em conta uma distância de 6,0 m e Sm de 0,3 m.

Figura 4.9: Variação do tamanho do passo medido e do passo planejado em função da
distância percorrida, para um trajeto com 6,0 m e Sm de 0,3 m.
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ainda houve um erro de posicionamento da ordem de 8 cm, pois a distância percorrida
pelo usuário foi de aproximadamente 5,9 m e a distância onde o usuário deveria parar era
de 5,98 m. O valor do erro desse experimento é compatível com o erro do experimento
anterior e provavelmente as causas são as mesmas.

A comparação das referências angulares da perna direita fornecidas pelo SAL com as
que foram realizadas pelas articulações da mesma perna pode ser vista na figura 4.10.

Figura 4.10: Referências angulares geradas pelo SAL para a caminhada planejada consi-
derando D = 6,00 m e Sm = 0,30 m.

Como no experimento anterior, o controlador não reproduziu perfeitamente as refe-
rências enviadas pelo SAL e isso é um dos motivos do erro de posicionamento.

Para apresentar como o planejamento feito, levando em conta os dados antropométri-
cos do corpo do usuário, tem diferença se comparado com o tamanho possível para ajuste
de L1 e L2 da órtese a figura 4.11 mostra como as amplitudes das referências da órtese
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são diferentes se comparadas com as geradas para o usuário.

Figura 4.11: Comparação das referências angulares do quadril geradas pelo SAL consi-
derando as dimensões da órtese Ortholeg (curva tracejada) e o usuário (curva contínua)
para uma distância de 6,0 m e Sm = 0,3 m.

A comparação entre as referências geradas para a órtese e para o usuário é obser-
vado que a diferença máxima também é da ordem de 1 grau aproximadamente. Como o
tamanho do passo deste experimento é o mesmo do experimento anterior as amplitudes
também são idênticas diferindo apenas no número de passos.

4.1.3 Caminhada em linha reta com D = 6,00m e Sm = 0,50m.

Neste ponto é apresentado o planejamento feito para a mesma distância do experi-
mento anterior (6,00 m), mas com um tamanho de passo maior (Sm = 0,50 m). Oobjetivo
deste experimento é verificar se a modificação do tamanho do passo influencia no erro
de posicionamento. A tabela 4.3 mostra os valores dos parâmetros calculados pelo SAL
para este percurso específico e o resultado do plano de passo gerado pelo SAL é mostrado
na figura 4.12. A margem de segurança u também foi mantida igual a do experimento
anterior.

Tabela 4.3: Número de passos constantes, distância constante percorrida e a distância
variada considerando D = 6,00 m e Sm = 0,50 m.

Npc C (m) V (m)
9 4,50 1,48
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Para este percurso específico (6,0 m), com um tamanho de passo maior que o do ex-
perimento anterior, a órtese dará apenas 9 passos constantes, percorrendo uma distância
de 4,50 metros e mais 5 passos decrescentes em um trajeto de 1,48 m conforme apresen-
tado na tabela 4.3. Como o tamanho de Sm, neste caso é maior, o número total de passos
realizados na caminhada é de 14 para a distância de 6,0 metros.

Para o primeiro experimento, onde D = 4,50 m e Sm = 0,30, foram dados 18 passos
para realizar o deslocamento estipulado e para o experimento com D = 6,00 m e Sm =

0,30 m foram dados 22 passos no total.

Figura 4.12: Plano do passo realizado pelo SAL para um distância de 6,00 m e Sm = 0,50
m.

Os ângulos de referência das articulações dos joelhos e quadril da perna direta e es-
querda deste experimento são mostradas na figura 4.13. É possível notar que há, neste
caso, uma quantidade menor de ciclos da marcha se comparada com as referências apre-
sentadas na figura 4.3 e na 4.8, isso acontece por que são dados menos passos para esse
trajeto planejado.

O gráfico da variação do tamanho do passo planejado e do tamanho do passo execu-
tado pela órtese em função da distância percorrida ao longo do caminho é apresentado na
figura 4.14.

Neste experimento, a margem de variação do tamanho do passo foi inferior a 10 cm
para a região com percurso constante. Os tamanhos dos passos executados se aproxi-
maram dos planejados como mostra a figura 4.14. Mesmo assim, ainda houve um erro
de posicionamento da ordem de 10 cm, pois a distância percorrida pelo usuário foi de
aproximadamente 6,08 m e a distância planejada foi de 5,98 m. O valor do erro desse
experimento é compatível com o erro do experimento anterior e provavelmente as causas
são as mesmas.

A comparação das referências angulares da perna direita fornecidas pelo SAL com as
que foram realizadas pelas articulações da mesma perna pode ser vista na figura 4.15.

O controlador não reproduziu fielmente as curvas de referência, apesar de que as am-
plitudes máximas e mínimas para ambas articulações foram praticamente mantidas. Obvi-
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Figura 4.13: Referências angulares geradas pelo SAL para a caminhada planejada.

Figura 4.14: Variação do tamanho do passo medido e do passo planejado em função da
distância percorrida considerando D = 6,00 m e Sm = 0,50 m..
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Figura 4.15: Referências angulares para a perna direita geradas pelo SAL e os ângulos da
perna direita reproduzidos pela órtese Ortholeg considerando D = 6,00 m e Sm = 0,50
m.
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amente, quando maior for a semelhança entre as curvas da variação dos ângulos realizada
pelas articulações da órtese comparadas com as referências geradas pelo SAL maior será
o antropomorfismo do movimento e menor o erro de posicionamento.

A figura 4.16 mostra a referência da articulação direita do quadril como base nas
dimensões da órtese Ortholeg comparadas com as referências da mesma articulação con-
siderando o tamanho do usuário. Semelhante aos experimentos anteriores é possível per-
ceber diferenças nas amplitudes, que neste caso também são de aproximadamente 1 grau.

Figura 4.16: Comparação das curvas da articulação do quadril direito do usuário (curva
contínua) e da órtese (curva tracejada) para um distância de 6,0 m e Sm = 0,5 m.

4.2 Planejamento para obstáculo

Além da marcha, o SAL é capaz de planejar movimentos para transpor buracos, subir
e descer calçadas e degraus. Para demonstrar a capacidade da órtese Ortholeg planejar
movimentos para esses tipos de obstáculos são apresentados nesta seção o planejamento
para passar por cima de buraco, subir em um degrau e em uma calçada. A seguir são
apresentados os resultados para subir um degrau e calçada e em seguida para passar por
cima de um pequeno buraco.

Por questão de segurança e praticidade os experimentos de subir em degrau e calçada
foram feitos utilizando uma plataforma rígida construída especificamente para simular as
mesmas dimensões (altura e comprimento) de um degrau e também de uma calçada.
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No caso do degrau a altura adotada foi de aproximadamente 17 cm, pois está dentro
da faixa indicada pela norma brasileira NBR 9077 que é de 16,0 cm até 18,0 cm, com
tolerância de 0,05 cm. Já a altura da calçada é de aproximadamente 12 cm. Este valor foi
escolhido com base em medidas feitas de várias calçadas observadas.

4.2.1 Subir degrau e subir calçada

Para realizar o movimento de subir degrau o usuário permanece na posição ortostática
próximo ao degrau e em seguida a órtese começa a movimentar primeiro o pé direito
para cima do degrau, quando este pé está completamente apoiado o pé esquerdo também
vai para cima do degrau e o movimento é finalizado com a órtese novamente parando
na posição ortostática. Caso haja outros degraus para serem subidos, o movimento é
repetido. Para garantir o equilíbrio na hora de realizar o experimento o usuário se apoiou
o tempo todo nas muletas. A figura 4.17 mostra a sequência adotada para realizar essa
tarefa e a figura 4.18 mostra a foto do usuário com a órtese realizando o movimento de
subir um degrau na plataforma construída.

Figura 4.17: Sequência de movimentos para subir um degrau ou calçada. a) posiciona-
mento e apoio do pé direito. b) posicionamento e apoio do pé esquerdo.

A diferença entre subir um degrau e uma calçada está apenas no fato de que uma cal-
çada pode ser considerada como um degrau, geralmente mais baixo, isso implica que as
amplitudes das referências angulares para esse movimento serão menores, mas a sequên-
cia de movimentos é a mesma que foi mostrada na figura 4.17.

O gráfico mostrado na figura 4.19 apresenta as referências angulares geradas para
o movimento de subir um degrau e uma calçada. É possível perceber que a curva de
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Figura 4.18: Usuário na plataforma desenvolvida para realização dos movimentos de subir
e descer degraus e calçadas.
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referência para subir uma calçada tem amplitude menor, pois a altura da calçada também
é menor que a do degrau.

Figura 4.19: Referências enviadas para o controlador realizar os movimentos de subir
degrau e calçada. A curva com 12 cm corresponde ao movimento de subir calçada com
essa altura e a curva com indicação de 17 é utilizada para subir um degrau com 17 cm de
altura.

A figura 4.20 mostra as curvas de referência enviadas para o controlador e as curvas
com a variação dos ângulos do joelho e do quadril da perna direita da órtese Ortholeg
medidas pelo encoder para subir um degrau com 17 cm e uma calçada com 12 cm de
altura .

O controlador da órtese, neste experimento, também não reproduziu exatamente a
forma da curva. Todavia, isso não foi um empecilho para a realização dos movimentos,
pois as amplitudes foram mantidas, o que garantiu o posicionamento dos pés para realizar
a tarefa pretendida.

Foi gerado um PP simulando como a órtese Ortholeg realizaria o movimento de subir
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Figura 4.20: Ângulos de referência e ângulos coletados pelo encoder da perna direita para
o movimento de subir um degrau com 17 cm e uma calçada com 12 cm. a) referência
angular e dados do encoder do quadril direito para subir degrau, b) referência angular e
dados do encoder do joelho direito para subir degrau c) referência angular e dados do
encoder do quadril direito para subir calçada, d) referência angular e dados do encoder do
joelho direito para subir uma calçada.
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um degrau e uma calçada. Como o plano do passo apresenta uma visualização bidimen-
sional não é possível ver a altura do degrau, mas somente a largura e o comprimento,
juntamente com os retângulos que representam os pés da órtese. A figura 4.21 mostra os
planos de passo planejados considerando os tamanho de L1 e L2 da órtese Ortholeg e as
dimensões dos respectivos obstáculos.

Figura 4.21: Plano de passo para os movimentos de subir degrau e calçadas. a) o mapa
forneceu as dimensões de dois degraus cada um com 17 cm de altura, 50 cm de largura
e 25 cm de comprimento, mas por motivo de segurança somente o primeiro será subido.
b) PP para subir em uma calçada com 12 cm de altura, 50 cm de largura e 110 cm de
comprimento.

O planejamento leva em conta também o tamanho dos pés e a margem de segurança u

para evitar que a ponta dos pés colidam com o espelho do degrau (figura 4.21a) e, como a
calçada tem comprimento suficiente, a margem de segurança é utilizada para garantir que
o calcanhar não tangencie a borda da calçada (figura 4.21b).
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4.2.2 Transpor buraco

A seguir é apresentado um experimento para a órtese Ortholeg transpor um buraco
com base no que foi planejado pelo SAL considerando a altura do usuário e o tamanho do
buraco fornecido pelo mapa do ambiente.

Como os experimentos foram realizados em um ambiente estruturado, o buraco foi
simulado por duas linhas pretas fixadas ao chão, onde a distância entre as mesmas cor-
responde ao tamanho do buraco. A profundidade do buraco não é levada em conta na
hora de realizar o planejamento, por isso somente o comprimento do buraco é avaliado
juntamente com o tamanho do pé do usuário e as margens de segurança de acordo com a
equação 3.9. As etapas para passar pelo buraco são as mesmas da figura 3.10. A figura
4.22 mostra as linhas pretas que delimitam o buraco.

Para testar a capacidade da órtese de passar por cima de buracos foi escolhido para
este experimento um comprimento bem próximo do máximo permitido em função das
restrições mecânicas. Como dito anteriormente o tamanho máximo do passo realizado
pela órtese Ortholeg é da ordem de 0,55 m e de acordo com a equação 3.9, considerando
as margens de segurança u = 1 cm, um buraco com 0,25 m de comprimento e o tamanho
do pé do usuário (Fs = 0,28 m), o tamanho do passo para passar por cima do buraco (Sh)
é igual a 0,52 m.

Figura 4.22: Buraco simulado no chão com comprimento de 0,25 m.

Para a transposição do buraco foram utilizadas as referências angulares geradas pelo
SAL personalizadas para um usuário com 1,66 metros de altura (ver figura 4.23). A com-
paração das referências da perna direita com os ângulos medidos pelo encorder também
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para esta mesma perna é apresentada na figura 4.24. O comprimento do buraco é de
0,25 m e para este experimento a margem de segurança estabelecida para antes e depois
do buraco foi de 1 cm. Esta margem de segurança, no planejamento, evita que o pé do
usuário fique tangenciando as bordas do buraco. No experimento executado, o erro de
posicionamento da ponta do pé foi de 2 cm aproximadamente.

Figura 4.23: Referências angulares geradas pelo SAL para transposição do buraco com
0,25 m de comprimento.

Figura 4.24: Variação dos ângulos das articulações da perna direita medida pelo encoder
comparada com as referências personalizadas para transpor um buraco com 0,25 m de
comprimento.
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A figura 4.25 apresenta o PP simulado para a órtese Ortholeg passar por cima de um
buraco.

Figura 4.25: Plano de passo para a órtese transpor um buraco considerando as dimensões
da órtese Ortholeg.

4.3 Planejamento de marcha + obstáculo

Anteriormente foram apresentados em separado o planejamento para a caminhada e
depois para obstáculos, agora é mostrado um exemplo de um caminho com buraco. Nesta
situação, o SAL planeja em primeiro lugar o caminho, gerando o PP, e com a aprovação
do mesmo por parte do usuário, são então gerados os ângulos de referência para todo
o trajeto (caminho + buraco). Lembrando que a execução do planejamento se encerra
depois que o usuário passa pelo buraco.

Como foram apresentados anteriormente resultados de caminhada planejada para dis-
tâncias maiores que 3 metros, este experimento é realizado para uma distância menor que
esse valor para mostrar que não há região com passos constantes, somente variados.

A distância da órtese até o buraco foi arbitrada em 1 metro e o comprimento do buraco
em 10 centímetros. Como a distância a ser percorrida é muito curta o algoritmo de plane-
jamento seleciona o tamanho do passo inicial, de modo que os passos planejados sejam
diminuídos gradativamente. A figura 4.26 mostra o PP apresentado ao usuário onde são
dados 6 passos até o buraco.

Os ângulos de referência das articulações do joelho e do quadril da perna direita e
esquerda para este experimento são apresentadas na figura 4.27. Antes de passar pelo
buraco, o usuário para na posição ortostática e só depois de um pequeno intervalo de
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Figura 4.26: Plano do passo realizado pelo SAL para uma distância de 1,0 com um buraco
no fim do trajeto.

tempo é que o buraco é transposto, esse tempo é dado para que o usuário se prepare
posicionando as muletas. Depois de passar pelo buraco o usuário volta para a posição
ortostática.

O gráfico da variação do tamanho do passo planejado e do tamanho do passo execu-
tado pela órtese em função do trajeto com obstáculo é apresentado na figura 4.28.

Neste experimento, envolvendo caminhada e transposição de buraco, houve um erro
de posicionamento da caminhada da ordem de 1 cm aproximadamente, e o erro de posição
para transpor o buraco foi menor que 3 cm. Sendo assim a órtese parou praticamente
na posição planejada e passou por cima do buraco com 0,1 metros. A explicação mais
provável para um menor erro de posicionamento observado na caminhada pode estar no
fato da distância percorrida ter sido pequena se compara da com os experimentos onde o
trajeto eram maiores que 4 metros resultando em uma menor acumulação de erros. Já o
erro de posicionamento para passar por cima do buraco foi compatível com os resultados
obtidos na seção 4.2.2 .

A comparação das referências angulares da perna direita fornecidas pelo SAL com as
que foram realizadas pelas articulações da mesma perna para este planejamento envol-
vendo caminhada com buraco pode ser vista na figura 4.29.

Como era de se esperar o controlador praticamente manteve as amplitudes máximas
e mínimas para ambos as articulações permitindo um movimento semelhante ao que foi
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Figura 4.27: Referências angulares geradas pelo SAL para a caminhada com buraco pla-
nejada.

Figura 4.28: Variação do tamanho do passo medido e do passo planejado em função da
distância percorrida.
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Figura 4.29: Referências angulares geradas pelo SAL para a caminhada planejada com
buraco.

planejado.
A figura 4.30 mostra as referências geradas para a órtese Ortholeg (curva tracejada) e

para o usuário (curva contínua).

Figura 4.30: Comparação das referências angulares do quadril geradas pelo SAL consi-
derando as dimensões da órtese Ortholeg (curva tracejada) e o usuário (curva contínua)
para uma distância de 1,0 m com um buraco no fim do trajeto.

Todas as referências geradas somente para a órtese Ortholeg diferem das que foram
produzidas considerando o tamanho do usuário, todavia a quantidade de passos é sempre
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a mesma e ambas as refrerências seguem sempre as regras preestabelecidas nesta tese.
A principal contribuição deste trabalho foi gerar as referências personalizadas para um
usuário considerando diversos trajetos e diferentes tamanhos de passos.



Capítulo 5

Conclusões

O objetivo dessa tese foi apresentar o sistema de auxílio à locomoção desenvolvido
especificamente para o protótipo de uma órtese ativa de membros inferiores denominada
Ortholeg. O SAL realiza o planejamento de passos ao longo de um trajeto tornando a
órtese Ortholeg capaz de caminhar de forma autônoma em ambientes com obstáculos
transponíveis como buracos, calçadas e degraus. O SAL, com base no mapa do ambiente
e nas dimensões dos obstáculos, analisa a possibilidade do usuário com a órtese transpor
os obstáculos identificados e posteriormente divide o planejamento em duas etapas, uma
para caminhada e outra para obstáculos. Todos os movimentos planejados foram baseados
no comportamento observado em seres humanos através de experimentos científicos. Um
modelo matemático relaciona a altura do usuário com o tamanho de passo desejado para
então gerar referências angulares personalizadas para cada usuário.

Neste trabalho foi apresentada uma revisão bibliográfica dividida em três partes: bi-
omecânica, órteses robóticas e planejamento de passada para robôs bípedes. Cada uma
dessas partes forneceu um arcabouço para compreensão desse trabalho como um todo,
haja vista que, para o tema proposto nesta tese, se fazia necessário o conhecimento básico
dessas áreas distintas, mas que contribuem individualmente para um mesmo fim.

A revisão sobre biomecânica, focada na cinemática dos membros inferiores, apresen-
tou o padrão de marcha e outros movimentos realizados por pessoas saudáveis para inserir
características antropomórficas em uma órtese ativa para membros inferiores, cujo tema
foi aprofundado posteriormente no capítulo 4.

Dispositivos robóticos destinados para auxílio a locomoção estão sendo desenvolvi-
dos e comercializados no mundo todo. Muito embora ainda não disponham de autonomia,
ficando a cargo do usuário definir todos os tipos de movimentos, as órteses ativas e exo-
esqueletos já trazem uma perspectiva de melhora da qualidade de vida de paraplégicos e
pacientes em fase de reabilitação motora dos membros inferiores.

A lacuna encontrada sobre órteses robóticas não está relacionada com a gama de mo-
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vimentos realizados por elas, nem tampouco no antropomorfismos dos mesmos, a julgar
pela quantidade significativa de artigos científicos que apresentam órteses robóticas capa-
zes de reproduzir diversos movimentos. O cerne da questão é exatamente o excesso de
movimentos previamente configurados, realizados pelas órteses, mas que não permitem
nenhuma, ou quase nenhuma adaptação da mesma ao ambiente.

Na procura de uma saída para esse problema, à ideia central desta tese foi utilizar téc-
nicas consolidadas de navegação para robôs bípedes que foram adaptadas às necessidades
e especificidades das órteses robóticas para membros inferiores. Como a lacuna, até en-
tão, em aberto é a falta de sistemas de navegação autônoma que facilitem o uso desses
dispositivos em situações complexas descritas anteriormente, a solução apresentada neste
trabalho foi desenvolver um sistema para auxiliar usuários de órteses ativas de modo a
permitir que elas se adaptem a diferentes ambientes com, ou sem, obstáculos e que fosse
dada a elas a autonomia para realizar diversos movimentos.

Dentre as principais técnicas apresentadas utilizadas por robôs bípedes, no tocante a
navegação autônoma e que foram inseridas no sistema de auxílio à locomoção, é possível
citar duas: planejamento de passo e planejamento para transposição de obstáculos. Sem
dúvida nenhuma, a utilização de um sistema capaz de planejar os passos de uma órtese
robótica para um ambiente com obstáculos e ainda por cima passando por esses obstáculos
autonomamente facilitaria o uso desses equipamentos.

O planejamento de passos encontrados em trabalhos de robôs bípedes foi adaptado
para ser utilizado por uma órtese ativa capaz de realizar movimentos somente no plano
sagital. A limitação da quantidade de graus de liberdade não permite que se utilize um pla-
nejador capaz de desviar de obstáculos, restringindo o caminho planejado a um percurso
em linha reta. Mesmo as órteses com poucos graus de liberdade seriam beneficiadas com
um sistema de planejamento, pois como foi dito ao longo desse trabalho muitos movi-
mentos são complexos demais para serem realizados manualmente pois demandaria uma
maior habilidade do usuário para controlar os movimentos de cada articulação.

Com relação aos resultados obtidos e apresentados no capítulo 4, o sistema de pla-
nejamento realizou o que de fato foi proposto para este trabalho, gerando as referências
antropomórficas personalizadas para ambientes com obstáculos. Muito embora as limita-
ções mecânicas da estrutura da órtese Ortholeg, as deficiências da arquitetura de hardware
e do controlador da órtese Ortholeg, juntamente com o fato de se ter utilizado uma pessoa
saudável dotada de movimentos nos membros inferiores para a realização dos experimen-
tos impediram uma fiel reprodução dos movimentos.

Os experimentos que trataram exclusivamente de caminhada apresentaram erros de
posicionamento inferiores a 10 cm. Caminhadas com as mesmas distâncias, mas com
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tamanho de passos iniciais distintos não apresentaram grandes diferenças em relação ao
erro de posicionamento. Foi verificado sim, um acréscimo nesse erro quando a distância
foi aumentada de 4,50 metros para 6,00 metros, todavia, como dito no capítulo anterior as
prováveis fontes de erro estão relacionadas com o controlador utilizado, juntamente com
outros fatores supracitados.

O erro de posicionamento medido nos experimentos e cujas causas não foram total-
mente elucidadas, impedem a órtese Ortholeg de ser utilizada em situações reais onde
os obstáculos ofereçam riscos de queda aos usuários. Desse modo, investigar a fundo a
origem desses erros é vital para tornar a órtese Ortholeg um dispositivo robusto e confiá-
vel. Todo o planejamento e controle de posição dos pés no chão é feito atualmente em
malha aberta e, portanto, nenhuma ação de controle é tomada para evitar o erro de posi-
cionamento. Uma solução para este problema é a utilização de realimentação sensorial
integrada ao SAL. Esta solução permitiria em tempo real um posicionamento mais pre-
ciso dos pés nas posições previamente planejadas diminuindo o erro de posicionamento
ao longo do caminho.

A impossibilidade técnica de se apresentar os dados dos encoders da perna esquerda
também dificultou a análise detalhada do que de fato foi reproduzido por essa perna espe-
cífica. Como o controlador é o mesmo para ambas as pernas e os atuadores também são
praticamente idênticos, é possível considerar que a variação dos ângulos das articulações
da perna esquerda tenha comportamento semelhante ao da perna direita. Visualmente ao
observar a realização dos experimentos não foi constatada nenhuma diferença entre os
movimentos das pernas.

Como a órtese Ortholeg não tem ainda uma interface homem-máquina capaz de exi-
bir as informações do computador embarcado todo o planejamento foi realizado em um
computador de mesa, permitindo dessa forma, visualizar o plano do passo, em seguida as
referências geradas foram enviadas para a órtese Otholeg. Posteriormente, com o desen-
volvimento de uma IHM mais completa pretende-se processar tudo no próprio computa-
dor embarcado na órtese.

O SAL é capaz de gerar as referências em função da velocidade selecionada inicial-
mente pelo usuário, mas, neste trabalho, por questão de segurança, optou-se por reprodu-
zir os movimentos de forma mais lenta para evitar qualquer acidente.

Espera-se que a gama de movimentos planejados com características antropomórficas,
que podem ser adaptados a diferentes situações através da modificação das amplitudes das
referências, com base em modelos que levam em consideração dados antropométricos e
temporoespaciais, tenda a incentivar o desenvolvimento de órteses robóticas e a difundir
seu uso comercial.
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A maior contribuição desse trabalho foi, sem dúvidas, gerar as referências personali-
záveis para usuários de órteses robóticas de membros inferiores. A geração de referências
para diferentes velocidades não foi testada na órtese ortholeg e isso impediu uma maior
compreensão da influência desse parâmetro temporoespacial na evolução da marcha e na
maneira como é realizado o trajeto planejado. Na medida em que os problemas encon-
trados na órtese forem solucionados e a órtese tenha uma usabilidade confiável e segura,
outros testes poderão ser feitos com paraplégicos em diferentes situações.

5.1 Trabalhos Futuros

Visto que o protótipo da órtese desenvolvido até o momento é um sistema que envolve
a justaposição de diversas áreas científicas diferentes, para permitir uma maior eficácia do
sistema de auxílio à locomoção, se faz necessário buscar melhorias no projeto mecânico,
no seu sistema sensorial e na arquitetura de hardware e software. Para listar algumas
das diversas possibilidades, destacam-se algumas possíveis linhas de trabalhos futuros,
apresentadas a seguir.

• Aperfeiçoar a estrutura mecânica: Modificações na estrutura mecânica com o in-
tuito de diminuir o peso da órtese; melhorar a ergonomia; adicionar mais graus de
liberdade no protótipo; diminuir ao máximo as folgas existentes nas articulações
ativas e passivas.
• Arquitetura de hardware: Desenvolver uma nova arquitetura modular de hardware

embarcada dotada de sensores diversos como, por exemplo, sensores inerciais que
possam ser incorporados na órtese Ortholeg, de forma a possibilitar o uso de téc-
nicas de planejamento envolvendo equilíbrio sem a necessidade do uso de muletas;
assim como desenvolver interface homem-máquina capaz de facilitar ainda mais a
utilização da órtese.
• Incluir um sistema de percepção sensorial do ambiente: utilizar diversos sensores

capazes de extrair o máximo de informações do ambiente, como câmeras de vídeo,
sonares, lasers, etc. Usar técnicas de localização e mapeamento simultâneos para
construção de um mapa local para subsidiar o planejamento e possibilitar também o
replanejamento; identificar ambientes com obstáculos dinâmicos de modo a ampliar
a usabilidade de uma órtese robótica em ambientes não estruturados.
• Controle da órtese: Desenvolver um controlador capaz de seguir as referências

angulares fornecidas pelo SAL com maior fidelidade e com mínimo de atraso na
execução dos movimentos; investigar e implementar técnicas de controle de cami-
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nhada de robôs bípedes que possam ser adaptadas às órteses. Ao inserir mais graus
de liberdade na órtese, poderia ser possível também utilizar métodos de caminhada
baseados em Ponto de Momento Zero ou ZMP, como é mais conhecido.
• Otimização do SAL: Tornar o sistema capaz de ser utilizado em tempo real com

realimentação sensorial para diminuir o erro de posicionamento e se for necessário
replanejar os passos; inserir novos movimentos como passar por cima de pequenos
objetos ao longo do caminho; utilizar outros dados antropométricos para personali-
zar ainda mais os movimentos; investigar a relação entre consumo energético com
o tamanho do passo selecionado e a velocidade para se tentar melhorar a eficiência
energética da marcha.
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