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Resumo 

O processo de reabilitação da mão requer uma grande quantidade de recursos e tempo por 
parte dos profissionais de saúde. A recuperação pode ser auxiliada com luvas instrumentadas, 
fornecendo dados quantitativos sobre a força exercida. 

O objetivo desta dissertação consiste na criação e caracterização de uma solução de 
sensorização para medição de força na ponta de um dedo, de forma a ser incorporada numa luva 
de reabilitação.  

Os sensores desenvolvidos, em continuidade com trabalhos anteriores, utilizam o 
princípio de funcionamento do tipo ótico, utilizando um silicone como elemento modulador, 
um emissor de luz infravermelha e um recetor sensível a essa luz. A aplicação da força implica 
uma deformação do material e consequentemente uma modulação do feixe emitido, resultando 
numa variação da luz recebida pelo recetor. Esta solução constitui uma alternativa às soluções 
atuais e apresenta um custo reduzido. 

São considerados dois tipos de silicone, de durezas diferentes, para utilização como 
elemento modulador. São projetadas, produzidas e testadas distintas formas geométricas, furos 
e encapsulamentos para o elemento modulador, de modo a obter um sensor que apresente as 
características pretendidas. 

Foram desenvolvidos encapsulamentos para restringir algumas variáveis relacionadas 
com a expansão do elemento modulador e possível desalinhamento dos elementos óticos 
durante a aplicação da carga. O encapsulamento do elemento modulador com materiais que 
absorvem a luz permite melhorar o comportamento do sensor. 

 Os ensaios feitos aos sensores dotados de furos não obtiveram a resposta pretendida. Os 
resultados obtidos com o encapsulamento e a adição de um material não refletor, revelaram-se 
satisfatórios, sendo esta a solução escolhida para uma futura implementação numa luva de 
reabilitação.
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Force sensor development and characterization for 
rehabilitation glove 

Abstract 

The hand rehabilitation process requires a lot of resources and time. The recovery can be 
assessed with instrumented gloves providing quantitative force data. 

The aim of this work is to create and characterize a sensing solution for fingertip force 
measurement to be integrated into a rehabilitation glove. 

The developed sensors use the optical principle, using a polymer as a light modulator 
element, an infrared emitter and an infrared receiver. When a contact force is applied on the 
light modulator element, causes a deformation, modulating the light. This solution is an 
alternative to typical force sensing solutions and has a reduced cost. 

Two kinds of silicon are considered, with different hardness. They are designed and 
produced in various geometric shapes, to achieve a sensor with the desired characteristics. 
Encapsulations are designed to restrict some variables related to the expansion of the sensing 
element and possible misalignment of the optical elements when the load is applied. The light 
modulator element encapsulation and the use of absorbing materials helps modulating the light 
and the sensor performance is improved. 

The tests made to the sensors with holes did not get the desired response. The results 
obtained with the encapsulation and the addition of a non-reflective material, have proved 
satisfactory, being the solution chosen for a future implementation in a rehabilitation glove. 

 

 

Keywords: Hand rehabilitation, force sensing, pinch strength.
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1 Introdução 

1.1 Contextualização 

Este trabalho insere-se nos projetos de desenvolvimento na área da reabilitação, que têm 
vindo a ser realizados no Departamento de Engenharia Mecânica, pela Secção de Automação, 
Automação e Controlo, e nos quais foram desenvolvidos luvas instrumentadas [1, 2]. 

A mão é a melhor ferramenta de preensão e um dos órgãos do corpo humano mais 
sensíveis ao tato. As funções motoras e sensíveis da mão constroem a nossa experiência de ação 
no mundo, sentindo temperaturas, texturas, entre outras. As disfunções motoras da mão podem 
ter origem em traumas ou patologias relacionadas com o sistema nervoso, e podem ser, em 
alguns casos, recuperadas através da capacidade que o sistema nervoso tem em alterar algumas 
das propriedades em resposta às nossas necessidades e a alterações do meio circundante, 
denominada neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade de utilizar certas regiões do 
cérebro e modificá-las para substituir funções afetadas ou perdidas pelas partes afetadas, por 
lesões cerebrais. A reorganização neural é um objetivo da reabilitação para facilitar a 
recuperação de uma função e pode ser influenciada pelos padrões de atividade, execução e 
repetição de tarefas.  

A reabilitação, através da prática frequente de exercícios, promove a qualidade de vida 
do paciente, estimulando a reorganização do sistema nervoso, mas os equipamentos utilizados 
nestes exercícios tipicamente não possuem sistemas sensoriais para medição e registo da força. 
A incorporação de sensores em dispositivos de reabilitação pode disponibilizar dados 
qualitativos e quantitativos que apoiam o trabalho do terapeuta. A engenharia tem vindo a 
ganhar um papel importante nesta área, que carece de projetos para automatizar processos e 
auxiliar os profissionais, uma vez que 70 milhões de pessoas sofrem de disfunções motoras na 
União Europeia e 70 mil milhões de euros são gastos todos os anos apenas nos Estados Unidos 
[3]. Dos custos referidos, o tempo despendido pelo terapeuta com o doente representa o maior 
gasto, existindo uma pressão económica para reduzir esta intervenção e, consequentemente, 
uma maior recetividade a soluções que permitam colmatar algumas necessidades.  

Nesse contexto, o trabalho será movido pela possibilidade de constituir uma pequena 
contribuição para suprimir algumas dessas necessidades e ajudar as pessoas que sofrem de 
disfunções motoras, agilizando o processo de recuperação e favorecendo o nível de qualidade 
de vida. 

1.2 Objetivos 

O objetivo deste trabalho é a conceção de um sensor de força e a sua caracterização, tendo 
como campo de aplicação a sua integração numa luva de reabilitação, para auxiliar a 
reabilitação de uma mão com limitações motoras. 

Indo ao encontro da finalidade proposta, definiram-se as seguintes etapas: 
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• Definição e implementação de um procedimento experimental para a 
caracterização dos sensores; 

• Conceção de distintas soluções construtivas; 
• Definição de um processo produtivo dos sensores que permita garantir a sua 

reprodutibilidade. 

1.3 Estrutura da Tese 

A presente dissertação, para além da parte introdutória na qual se descreve o âmbito da 
realização do trabalho, as motivações e os objetivos, encontra-se estruturada em quatro 
capítulos principais aos quais se seguem as referências consultadas e os anexos. 

O capítulo 2, designado “Estado da Arte”, descreve a revisão da literatura que 
compreende as luvas existentes no mercado e provas de conceito desenvolvidas em contexto 
académico referentes à medição de força. Posteriormente, é feita uma contextualização dos 
tipos de soluções para a sensorização de força adequados às luvas instrumentadas. Para estes 
sensores, descrevem-se as principais características e princípio de funcionamento. 

O capítulo 3, denominado “Desenvolvimento de Sensores”, retrata a escolha da solução 
para a medição de força, o princípio de funcionamento e o processo produtivo.  

No capítulo 4, “Teste de sensores e discussão dos resultados”, é efetuada uma análise e 
discussão dos resultados obtidos, tendo em conta a sua finalidade e requisitos para os sensores. 

Por último, no capítulo 5, “Conclusões e Trabalhos Futuros”, é feita a síntese global dos 
resultados, tendo em conta os objetivos e são sugeridos trabalhos considerados importantes ou 
oportunos para futuros desenvolvimentos deste estudo. 

As referências utilizadas e os anexos revelantes para o estudo, constituem a última parte 
do trabalho desenvolvido. 
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2 Estado da Arte 

2.1 Introdução 

A reabilitação, fruto dos progressos tecnológicos na área da medicina e com a ajuda da 
engenharia, tem vindo a ganhar um papel indispensável na melhoria da qualidade de vida dos 
pacientes. Após uma grave lesão, cirurgia ou doença, sucede-se uma recuperação das funções 
limitadas ou até mesmo perdidas. Existe a necessidade de ganhar força, reaprender ou encontrar 
novas formas de realizar tarefas. 

As lesões na mão são das mais frequentes e constituem entre 6,6% e 28,6% de todas as 
lesões do corpo humano. Estas podem ter origem em traumas, nomeadamente fraturas ósseas, 
ligamentos danificados ou degradação natural do aparelho músculo-esquelético devido ao 
envelhecimento. No entanto, patologias associadas ao sistema nervoso têm vindo a aumentar, 
existindo cada vez mais doentes que manifestam disfunções motoras causadas por acidentes 
vasculares cerebrais (AVC), doença de Parkinson, lesões na medula espinal, paralisia cerebral, 
síndrome do canal cárpico, síndrome de Guillain-Barré, entre outras [4-6]. 

As disfunções motoras e sensoriais mais comuns, que se traduzem na diminuição da 
sensação tátil e dormência, podem causar uma perda de destreza motora, e assim, incapacidade 
de realizar atividades do dia-a-dia. Com a progressão da diminuição de sensibilidade, as tarefas 
que exigem precisão, força de preensão fina (pinça polpa a polpa) e coordenação motora fina, 
tornam-se impraticáveis, o que acarreta consequências a nível emocional, neurológico e motor. 
Tendo como exemplo a síndrome do canal cárpico (CTS), esta é possivelmente a neuropatia 
periférica (lesão de um nervo periférico, nos braços e pernas) mais frequente e incide em 
pessoas adultas, sobretudo mulheres, sendo rara em crianças. As causas do CTS podem ter 
origem biológica, condições de trabalho, problemas médicos, fatores ambientais e genéticos [7-
9]. 

A cirurgia poderá ser essencial em casos em que os sintomas são intensos e não 
apresentem melhorias, da qual resulta um alargamento do canal cárpico, diminuindo a pressão 
sobre o nervo. Estima-se que o número de cirurgias ao canal cárpico seja de 400.000 a 500.000 
anualmente nos Estados Unidos, com custos a exceder os 1.775 mil milhões de € por ano [10]. 
Uma vez que a cirurgia não garante a total recuperação das funcionalidades motoras, é 
pertinente o recurso à reabilitação. 

A adaptação do sistema nervoso às mudanças do meio ambiente, que obrigam à alteração 
do dia a dia de um ser humano, resultam numa reorganização neural que ajuda a recuperação 
das funções. Essa resposta aos estímulos do mundo exterior, que pode ser influenciada pela 
experiência e execução de tarefas, treino cognitivo ou atividade física, é conhecida como 
neuroplasticidade. O grau de plasticidade varia com a idade do indivíduo, sendo maior durante 
a infância e vai deteriorando com o envelhecimento, sem nunca desaparecer [11]. 

A reorganização neural, guiada com a finalidade de restaurar uma função, pode ser 
facilitada incorporando treinos repetitivos, exercícios específicos e estímulo sensorial. Um 
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programa de atividades funcionais que envolva o doente ativamente, promove a independência 
e melhora consideravelmente a qualidade de vida deste. Contudo, este processo envolve o 
acompanhamento dedicado de profissionais especializados, que se traduz num aumento de 
recursos e tempo de ambas as partes. À vista disso, a utilização de uma luva na reabilitação tem 
o propósito de auxiliar o trabalho do técnico nos casos em que o doente apresente alguma 
capacidade motora da mão. 

2.2 Luvas Instrumentadas 

Com os avanços tecnológicos e a capacidade de processamento dos computadores, a 
utilização de dispositivos hápticos e luvas instrumentadas representa uma solução cada vez mais 
viável na reabilitação da mão. Estes equipamentos apresentam capacidade sensorial que visa 
monitorizar a posição e força exercida pelos dedos, possibilitando o acompanhamento e 
avaliação do progresso do paciente, e podem eventualmente acarretar uma diminuição dos 
gastos. Estes dispositivos, associados a aplicações informáticas, trazem melhoramentos aos 
convencionais métodos de terapia utilizados, pois introduzem melhorias na monitorização do 
paciente: tempo empregue em cada exercício, velocidade e qualidade de movimentos [3]. Esta 
ligação consegue tornar a recuperação desafiante e motivadora, dado que torna a experiência 
semelhante a um videojogo, podendo ser alterada de acordo com os requisitos do terapeuta. 

No que diz respeito a luvas instrumentadas, existem presentemente diversas propostas, 
mais centradas em sistemas de monitorização de posição de cada uma das articulações de cada 
um dos dedos da mão. No que se refere a soluções relacionadas com a monitorização da força 
aplicada pelos dedos, o mercado dispõe atualmente de diversas soluções criadas para esse fim. 
São apresentados de seguida diferentes exemplos de luvas e dispositivos vocacionados para 
medição de força/ pressão: 

• Grip System [12]. Quantifica e avalia a pressão aplicada pela mão enquanto segura 
um objeto. Composto por um conjunto de sensores resistivos, pode ser aplicado 
diretamente na mão ou ser implementado numa luva (ver Figura 2.1). É utilizado 
para estudar a síndrome do canal cárpico e analisar a força de preensão humana 
em desportos. 

 

Figura 2.1 – Grip System [12] 

Este sistema pode funcionar em modo cablado ou sem fios, para melhorar a 
mobilidade. O dispositivo que faz a aquisição dos sinais dos sensores, 
denominado VersaTek Cuff, é ligado a um computador por ligação USB 2.0, a 480 
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Mbps. A velocidade máxima de leitura é limitada a 750 Hz, se for feita por cabo, 
ou 100 Hz sem fios. Dispõe de uma porta RJ45 para comunicação, permitindo o 
registo de dados e a possibilidade de agregar outro sistema sensorial ou conexão 
ao sistema wireless. A pressão máxima que pode medir é 345 kPa. 
 

• SensoGlove [13]. Direcionada para a prática de golfe, esta luva permite que os 
golfistas saibam quando estão a apertar demasiado o taco durante o swing. O 
sistema sensorial utiliza a monitorização da pressão de quatro minúsculas bolsas 
de ar, cosidas na própria luva. A luva integra uma interface  para sinalização 
sonora e visual,  não precisando  de estar ligada a um computador (ver Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 – SensoGlove [13] 

Esta luva utiliza quatro sensores de pressão absoluta, do tipo piezoresistivos, 
ligados às bolsas de ar através de tubos com diâmetros muito reduzidos. Estes 
sensores estão ligados a um microcontrolador com um conversor digital-analógico 
e um display para monitorizar a força. O utilizador introduz o nível de força que 
pretende identificar, numa escala de 0 a 18. Quando essa referencia é ultrapassada, 
uma coluna emite um som e o display apresenta o(s) dedo(s) que ultrapassou o 
nível de força. 
 

• TouchGloves-R sensor [14]. Apresentada como um controlador para instrumentos 
musicais virtuais na ponta dos dedos, esta luva incorpora seis sensores de pressão, 
cinco nas pontas dos dedos e um na palma da mão (ver Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 - TouchGlove v2.2 [14] 

Utiliza sensores resistivos que permitem identificar pressões desde 10 kPa até 981 
kPa e que tem um tempo de resposta de 1 a 2 ms. A calibração dos sensores deve 
ser efetuada antes de cada utilização. O comportamento dos sensores é afetado 
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pela forma ou comprimento dos dedos de cada indivíduo, devendo haver cuidado 
quando se calça ou se tira a luva. 
 

• FingerTPS II [15]. Sistema sensorial, com recurso a sensores capacitivos, capaz 
de monitorizar a força aplicada nas pontas dos dedos. Utilizado na análise das 
forças envolvidas em tarefas como abrir garrafas, pegar numa chávena, entre 
outras (ver Figura 2.4). Na área da Medicina é usado para estudar terapias através 
da massagem e procedimentos cirúrgicos. 

 

Figura 2.4 - FingerTPS II [16] 

A FingerTPS II, dependendo da aplicação, compreende uma série de sensores de 
vários tamanhos, dispondo de gamas de medição até 2 kg. A ligação do módulo 
de interface eletrónica ao computador é feita sem fios, por Bluetooth, até 10 m, 
com uma frequência de amostragem de 40 Hz. Este equipamento carrega através 
de USB e a bateria tem uma autonomia de 4 horas. O sistema permite ser 
configurado até um máximo de 6 sensores por mão. 
 

• FSA Glove System [17]. Útil para identificar forças de preensão palmares e de 
pinça em avaliações ergonómicas e reabilitação da mão. Dispõe de diversos 
sensores resistivos que podem ser dispostos de qualquer forma, em qualquer sítio 
da luva, por meio de um adesivo de dupla face (ver Figura 2.5). Os sensores são 
normalmente revestidos com teflon para os tornar mais resistentes ao desgaste e 
podem ser calibrados para medir até 690 kPa. Podem ser adicionados até 24 
sensores de distintos tamanhos. A unidade de processamento dos sinais contém 
um módulo de interface USB para comunicação com o computador. 

 

 

Figura 2.5 - FSA Glove System [17] 
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2.3 Soluções de Medição de Força 

A medição de grandezas físicas é uma necessidade primordial, imprescindível ao 
conhecimento sobre o mundo que nos rodeia. Para realizar essa função, existem sensores que 
permitem quantificar uma dada grandeza física traduzindo-a noutra grandeza. No presente caso, 
a grandeza a medir é uma força e a variável de saída é um sinal elétrico.  

Os sensores de força mais comuns são do tipo analógico, e tipicamente, para uma variação 
de uma solicitação mecânica, há uma variação de uma variável elétrica.  

Existem inúmeros tipos de sensores de força, que funcionam de acordo com distintos 
princípios de funcionamento, cada qual com as suas vantagens e desvantagens. Dependendo do 
tipo de aplicação, é efetuada uma seleção do sensor adequado à medição da força [18]. 

2.3.1 Sensores Resistivos 

Os sensores resistivos são os mais comuns. Sujeitos a um estímulo, sofrem variações de 
resistência que são consequência da deformação geométrica e de variações de temperatura a 
que o material está sujeito. Quando a zona de contacto é sujeita a uma solicitação mecânica, a 
resistência medida é função da variação da distância entre duas camadas de substrato que pode 
ser polimérico ou cerâmico. Na Figura 2.6 encontram-se ilustrados dois exemplos de sensores 
deste tipo, cujas características são apresentadas na Tabela 2.1. 

 

 

Figura 2.6 - Sensores FSR 400 Short e FSR 406 da Interlink Electronics [19] 

Tabela 2.1 - Características dos sensores FSR 400 e 406 da Interlink Electronics [20] 

Sensor FSR 400 Short FSR 406  
Espessura 0,30 mm 0,46 mm 

Área 24,63 mm² 79,2 mm² 
Repetibilidade < 2% 

Histerese > 10% 
Gama de Medição ~0,02 kgf – 2 kgf 

Preço Unitário 9,65 €  10,90 €  
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Sensores Piezoresistivos 

Os sensores de força construídos com material piezoresistivo, apresentam uma variação 
de resistência elétrica quando submetidos a uma força externa, ou seja, apresentam o mesmo 
princípio de funcionamento dos sensores resistivos. Nos sensores piezoresistivos, a variação da 
resistência é maior do que nos sensores resistivos, uma vez que se utilizam materiais 
semicondutores monocristalinos, como o silício, com excelentes propriedades mecânicas [21]. 
Estes sensores foram dos primeiros produtos da tecnologia Micro-Electro-Mechanical Systems 
(MEMS) a serem vendidos comercialmente e, atualmente, esta solução de sensorização é muito 
comum em múltiplos sensores (de pressão de ar, de líquidos e de óleo) (ver Figura 2.7).  

 

Figura 2.7 - Sensores piezoresistivos [22] 

Estes sensores apresentam boa linearidade a temperatura constante e repetibilidade 
elevada. No entanto, as solicitações cíclicas provocam desgaste por fadiga, diminuindo a 
precisão [23]. A sensibilidade é afetada quando o sensor é submetido a variações de 
temperatura, limitando assim a gama de temperatura efetiva em que o mesmo pode ser utilizado 
[24]. É possível o aumento de sensibilidade através de variados processos de fabricação do 
diafragma do sensor [25]. Na Figura 2.8 é possível observar quatro modelos de sensores 
piezoresistivos. 

 

Figura 2.8 - Sensores Piezoresistivos da Flexiforce [26] 
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De forma semelhante aos sensores resistivos, estes apresentam uma área circular bem 
definida para a aplicação da força. Na Tabela 2.2 estão especificadas as principais 
características destes quatro sensores da Flexiforce [26]. 

 

Tabela 2.2 - Especificações técnicas dos sensores Flexiforce [27-30] 

Sensor A101 A401 A201 HT201 
Espessura 0,203 mm 

Área 11,34 mm² 506,71 mm² 71,33 mm² 71,33 mm² 
Não Linearidade <  ±3% 
Repetibilidade <  ±2,5% da escala 

Histerese <  4,5% da escala 
Gama de 
Medição < 4,5 kgf < 11,3 kgf < 45,3 kgf < 45,3 kgf 

Preço Unitário 8,5 € 19,5 € 16,3 € 66,3 € 

 

Atualmente, existem novas formas de sensorização baseadas no princípio da 
piezoresistividade. A título de exemplo, estão a ser desenvolvidos “têxteis inteligentes” à base 
de tecido, revestidos ou cosidos com materiais piezoresistivos, para monitorizar gestos, postura 
ou respiração (ver Figura 2.9). Apesar dos resultados promissores, existem questões que se 
prendem com a complexidade, produção em massa e a possibilidade de serem lavados [31]. 

 

Figura 2.9 - Tecido com propriedades piezoresistivas [32] 

Extensómetros 

A extensometria é um tipo de sensorização resistiva utilizada para estudar tensões e 
deformações em estruturas mecânicas. Um extensómetro é composto por uma fina camada de 
material condutor ou semicondutor, depositado sobre um composto isolante (ver Figura 2.10). 
Este é colado sobre a estrutura a medir com auxílio a adesivos próprios para o efeito, capazes 



Desenvolvimento e caracterização de sensor de força para luva de reabilitação 

 

 10 

de transmitir as variações mecânicas com o mínimo de perturbações. Nos extensómetros de 
resistência metálica, a variação da resistência é essencialmente devida à variação da área da 
secção transversal e comprimento do elemento resistivo, que pode ser uma liga metálica como 
Constantan e Karma. Os extensómetros possuem uma boa linearidade e apresentam alta 
precisão nas medições. No entanto, como a variação da resistência é pequena, há que ter em 
consideração a possível influência da temperatura e da resistência dos cabos utilizados, podendo 
ser minimizada, elevando os custos e constituindo um maior atravancamento [33]. 

 

Figura 2.10 – Extensómetro [34] 

Uma aplicação de extensómetros para medição da força exercida por um dedo é 
apresentada pela empresa Haplog [35]. Na solução da Haplog, o extensómetro é colocado num 
suporte lateral que envolve parcialmente o dedo, de modo medir a deformação horizontal que 
ocorre no dedo, quando este exerce uma força numa superfície (ver Figura 2.11). Este tipo de 
solução construtiva, evita que o elemento sensor seja colocado entre o dedo e a superfície onde 
é exercida a força, para evitar alterar o tato na aplicação da força [36]. 

 

 

Figura 2.11 - Sensores de força com recurso a extensómetros [35] 
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Uma das principais desvantagens deste sistema sensorial da Haplog é a necessidade de 
uma calibração, devido a ser um sensor que tem de ser implementado diretamente nos dedos 
dos utilizadores, que não possuem a mesma largura horizontal. Outra desvantagem prende-se 
com o facto desta implementação lateral adicionar alguma rigidez à polpa do dedo e, no caso 
de o dedo ser mais fino ou mais grosso, poder fazer variar a resolução da força de contacto [36]. 

2.3.2 Sensores Capacitivos 

Um sensor de força do tipo capacitivo é baseado num condensador que apresenta uma 
variação nominal da capacidade em consequência da variação de uma determinada grandeza 
física. Como qualquer condensador, compreende duas placas separadas por um dielétrico. As 
variações do valor da capacidade poderão ser provocadas pela redução da distância entre as 
placas. A deteção da variação da capacidade é efetuada através da carga acumulada, resultante 
da aplicação de uma força. 

Existem múltiplas aplicações destes sensores, sendo as mais comuns a medição de 
deslocamento, força, proximidade, humidade, temperatura, fluxo de gases ou líquidos e 
aceleração. A Pressure Profile Systems (PPS) [37] utiliza sensores capacitivos (ver Figura 2.12) 
como parte integrante da sua luva FingerTPS II. 

 

Figura 2.12 - Sensores capacitivos da PPS [38] 

Este tipo de sensor permite medir forças tão pequenas como 0,001 kgf com grande 
repetibilidade e precisão. Na Tabela 2.3 apresentam-se as características dos sensores 
SingleTact [38]. 

Tabela 2.3 - Especificações técnicas dos sensores capacitivos da SingleTact [38] 

Sensor S8-1N S15-450N 
Espessura 0.35 mm 

Área 50,26 mm² 176,71 mm² 
Não Linearidade < 2% 
Repetibilidade < 1,0%  

Histerese < 4% 
Gama de Medição < 0,1 kgf < 45,3 kgf 

Preço Unitário 17,65 € 17,65 € 
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Ao contrário dos sensores resistivos, são menos suscetíveis ao desgaste, uma vez que as 
duas placas nunca se tocam. Uma das barreiras à adoção deste tipo de sensores passa pela 
complexidade do processo construtivo e consequente elevado custo, em comparação com a 
solução resistiva. Porém, com a utilização cada vez mais frequente desta tecnologia nos touch 
screens dos telemóveis e avanço dos processos de fabrico, estes têm vindo a tornar-se mais 
acessíveis. 

2.3.3 Sensores Óticos 

Introduzidos nos anos 60 para serem utilizados em endoscopia intravascular, em 
procedimentos clínicos, os sensores de fibra ótica (FOS) são caracterizados pela sua grande 
sensibilidade quando comparados com outros sensores [39], podendo ser utilizados como 
transdutores de força, temperatura e pressão em ambientes com risco de explosão e em locais 
remotos pela variação da radiação ótica [40]. Um FOS utiliza, como o nome indica, fibra ótica 
como elemento modulador (ver Figura 2.13). É constituído por um filamento de vidro/ polímero 
com capacidade de transmitir luz, a qual se propaga devido à diferença do índice de refração 
entre o núcleo e o revestimento. A informação é primariamente conduzida por uma mudança 
de fase, polarização, frequência, intensidade ou uma combinação destas. A medição através de 
uma polarização, fase ou frequência envolve processamento de sinal interferométrico ou de 
uma rede de Bragg. As vantagens dos FOS são a grande largura de banda, serem compactos e 
o facto de possuírem uma grande versatilidade geométrica. 

 

Figura 2.13 - Exemplos de FOS 

Os FOS para a medição de força podem recorrer na modulação da intensidade (amplitude) 
da radiação ótica e são denominados sensores físicos. Dentro da classe Intensity modulated fiber 
optic sensors, existem inúmeras subclasses, sendo as duas mais importantes as que permitem 
medição de força por meio de um afastamento de duas fibras óticas ou por modulação de 
intensidade devido a micro deformações, representadas na Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 - Princípios de funcionamento dos FOS para modulação de intensidade [40] 

Uma das desvantagens destes sensores, e que é comum à maior parte dos sensores 
estudados, é a sensibilidade a grandezas de influência, como a temperatura e humidade. Esta 



Desenvolvimento e caracterização de sensor de força para luva de reabilitação 

 

13 

característica é indesejada, pois origina sinais com erro. O custo dos FOS é elevado, devido ao 
preço elevado dos componentes, que são específicos para a utilização em sensores deste tipo 
[41]. 

No que diz respeito a soluções de sensorização de força baseadas no princípio ótico, foi 
desenvolvido um sensor [1] cuja representação se encontra na Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15 - Sensor de força utilizando o princípio ótico [1] 

O sensor ótico desenvolvido engloba um emissor de luz infravermelha e um fototransístor 
sensível ao comprimento de onda da luz infravermelha. O elemento modulador utilizado foi um 
silicone e a deformação deste, em resposta a uma solicitação mecânica, altera a forma como a 
luz é propagada e consequentemente recebida pelo fototransístor. 

2.4 Conclusão 

Neste capítulo foram abordados diferentes tipos de luvas integrando distintos sensores 
baseados em diversos princípios de funcionamento. As luvas instrumentadas para 
monitorização da força exercida pelos dedos têm vindo a ser alvo de um grande interesse na 
área da reabilitação, sendo uma área cujo desenvolvimento tem tido um crescimento acentuado.  

Presentemente, existem luvas capazes de monitorizar a força exercida pelos dedos, 
utilizadas para finalidades diferentes, como golfe, medicina e reabilitação. A solução 
predominante nas luvas estudadas recorre a sensores resistivos, por serem mais abrangentes, 
mais fáceis de implementar e com um custo mais reduzido, comparativamente aos sensores 
capacitivos ou de fibra ótica. 
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3 Desenvolvimento de Sensores 

3.1 Introdução 

Uma visita à Clínica Pedagógica de Reabilitação Psicomotora da Universidade Fernando 
Pessoa permitiu constatar que os equipamentos para execução de exercícios dedicados à 
recuperação da mão (ver Figura 3.1), tais como rodar uma chave para abrir/ fechar uma porta 
ou pegar em copos com diversos pesos e distingui-los, não dispõem de qualquer sistema de 
monitorização. Em todas estas atividades, a medição de força seria essencial na perceção da 
evolução do estado do paciente. 

 

 

Figura 3.1 – Equipamentos para exercícios típicos na reabilitação da mão 

Neste contexto, foi estudado e desenvolvido um sensor de força que visa colmatar 
algumas das necessidades referidas. Para isso, foram definidos alguns parâmetros tendo em 
conta a finalidade do sensor e a futura incorporação deste numa luva instrumentada. O sensor 
tem de apresentar um baixo custo, dimensões reduzidas e uma gama de forças que compreende 
a força que um adulto consegue exercer. Uma vez que a reabilitação da mão se foca nas 
pequenas forças, pretende-se que o sensor seja capaz de medir com rigor as forças mais baixas. 
A utilização frequente do sensor e por várias pessoas com disfunções motoras, implica que o 
sensor seja leve e resistente ao desgaste. 

3.2 Princípio de Funcionamento do Sensor 

As soluções de sensorização mais comuns para a medição da força na ponta dos dedos 
são baseados em sensores resistivos e piezoresistivos. Estes sofrem uma variação da sua 
resistência como resultado de um esforço mecânico. Além de apresentarem um custo elevado, 
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são sensíveis a grandezas de influência, tal como a temperatura, que se traduz numa variação 
da resistência. É possível minimizar estes efeitos com a compensação da grandeza em questão, 
à custa de maior complexidade do sistema de medição e consequentemente aumento do custo. 
Além disso, os sensores resistivos não possuem boa repetibilidade, uma vez que se vão 
deteriorando com as constantes solicitações, exigindo a calibração frequente do sensor. Uma 
das alternativas a esta solução são os sensores capacitivos, dado que conseguem suprir muitos 
dos problemas dos sensores resistivos, pois apresentam imunidade à temperatura e maior 
repetibilidade. No entanto, apresentam um custo superior. 

Existem ainda outras soluções para medição de força que recorrem a sensores óticos, por 
modulação de intensidade. Como referido no capítulo “Estado da Arte”, a modulação de 
intensidade da luz pode ser feita através de um afastamento de uma fonte de luz e um recetor 
ou devido a micro deformações. Na primeira, a alteração da radiação emitida, por meio de uma 
deformação elástica de um elemento modulador, representa uma alternativa ao afastamento dos 
elementos óticos e às soluções estudadas. Dependendo do elemento modulador e dos elementos 
óticos escolhidos, esta pode constituir uma solução viável para a sua implementação na 
reabilitação. 

Assim, foi dada continuidade ao estudo de um sensor de força do tipo ótico [1], 
explorando diversas soluções construtivas. Este é composto por um LED de infravermelhos 
cuja radiação é propagada através de um elemento condutor do feixe até um fototransístor (ver 
Figura 3.2). O elemento modulador permite modular a intensidade da radiação emitida quando 
é sujeito a deformações mecânicas. Assim, é possível obter um sinal analógico que é 
relacionado com a força. 

 

 

Figura 3.2 - Princípio de funcionamento do sensor [1] 

 

Relativamente aos componentes óticos, para além de ser necessário dispor de um tamanho 
reduzido, o fototransístor tem de ser insensível à luz visível, posto que o elemento modulador 
é transparente à luz ambiente e pode afetar a medição em causa. Para isso, têm de ser escolhidos 
componentes que emitam e recebam um feixe de luz num determinado comprimento de onda.  
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No que se refere ao elemento modulador do sensor de força, este tem de possuir uma 
dureza baixa para que seja possível solicitá-lo e deformá-lo elasticamente, modulando a 
intensidade da luz emitida. Como referido, o material utilizado tem de ser transparente ao 
comprimento de onda do feixe emitido. O elemento modulador utilizado precisa de ser 
resistente ao desgaste e ao meio ambiente, podendo ser produzido em distintas formas e 
geometrias sem comprometer o seu comportamento mecânico. A eventual utilização frequente 
do sensor e de várias pessoas, implica a sua higienização, pelo que este não deve ser condutor 
elétrico. 

Os sensores produzidos devem ter em vista a sua aplicabilidade em luvas instrumentadas 
ou em outras aplicações. Para isso, os tamanhos devem ser reduzidos, com uma secção bem 
definida para a aplicação da força.  

3.2.1 Elementos Óticos 

Após o estudo de diversas soluções para o conjunto LED/ fototransístor, tais como 
componentes Honeywell da série SMD e SME [42]  e componentes da Stanley [43], foram 
utilizados os componentes do sensor TCRT5000 da Vishay, pois preenchem os requisitos 
referidos. Este é composto por um emissor infravermelho e um recetor com um encapsulamento 
que bloqueia a luz visível. O tamanho do LED e do fototransístor é reduzido e, por isso, não 
constitui um atravancamento considerável e é possível aplicá-los numa solução que 
posteriormente pode ser incorporada numa luva instrumentada. Num conjunto de diversas 
soluções possíveis, esta reúne as características técnicas e dimensionais adequadas para a 
finalidade pretendida, sendo também a que apresenta um custo inferior. As curvas 
características do recetor encontram-se representadas na Figura 3.3 [44]. 

 

Figura 3.3 - Curvas características dos componentes do LED/ fototransistor [44] 
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O circuito de polarização do LED/ fototransístor encontra-se ilustrado na Figura 3.4. A 
resistência Rf é ajustada para que a corrente no LED não ultrapasse 12,5 mA, tendo em 
consideração a tensão de alimentação do circuito. A resistência Rc é ajustada de modo a que a 
gama de forças aplicada corresponda à zona de funcionamento linear do fototransístor. No 
capítulo 4, “Testes de Sensores e Discussão dos Resultados” são apresentados os diferentes 
valores utilizados nos sensores desenvolvidos. 

 

Figura 3.4 - Circuito elétrico de polarização do LED/ fototransístor 

3.2.2 Elemento Modulador 

Para a escolha do material a utilizar como elemento modulador, foi efetuado um estudo 
sobre compostos poliméricos, onde se concluiu que o silicone correspondia aos requisitos 
desejados. Este composto não possui carbono, mas sim cadeias silício-oxigénio inorgânicas e 
grupos orgânicos ligados aos átomos de silício. Com a variação do número de grupos orgânicos 
e as ligações entre cadeias, é possível conferir ao silicone uma consistência líquida, borracha 
ou sólida. Dependendo da fórmula utilizada e das características pretendidas, estes polímeros 
adequam-se a diferentes tipos de aplicações, sendo este caracterizado pela sua resistência ao 
oxigénio, resistência ao desgaste, flexibilidade e isolamento elétrico [45]. 

No presente caso, pretendia-se um silicone de baixa dureza, que se deformasse 
elasticamente em toda a gama da força aplicada e que apresentasse condução no comprimento 
de onda do emissor de infravermelhos, que ronda os 950 nm. Desta forma, foram adquiridos 
dois Elastómeros de Silicone de Reticulação por Adição, com as durezas mais baixas 
disponíveis para as premissas estabelecidas anteriormente, na HB Química (ver Tabela 3.1). 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento e caracterização de sensor de força para luva de reabilitação 

 

19 

Tabela 3.1 - Características dos silicones HB FLEX 5508 e 5513 

Referência	 HB	FLEX	5508	A+B	 HB	FLEX	5513	A+B	
Viscosidade	 1100	cP	 4500	cP	

Tempo	de	cura	 2	horas	 4	horas	
Cor	 Branco	Translúcido	 Transparente	

Dureza	 8	shA	 13	shA	
Contração	linear	 <	0,05%	 <	0,05%	

Alongamento	à	rutura	 280%	 450%	

 

Os silicones referidos, além de possuírem os requisitos em termos de comportamento 
mecânico e permeabilidade à radiação infravermelha, são fornecidos na forma de fluído, o que 
permite a utilização de técnicas de vazamento, bem como dispensam a utilização de 
desmoldantes. Para garantir uma estrutura mais coesa, com menos pontos de menor resistência 
mais suscetíveis à rutura, o silicone utilizado é sempre levado a vácuo antes do vazamento, para 
eliminar qualquer bolha criada durante a mistura. 

Uma vez realizada a escolha dos elementos a incorporar no sistema de medição, realizou-
se um ensaio com o silicone que possui a dureza mais baixa (8 shA) para verificar a viabilidade 
do funcionamento do sensor ótico (ver Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5 - Teste do princípio do sensor de força ótico 

3.3 Desenvolvimento dos Sensores 

Os desenvolvimentos efetuados envolveram o fabrico de um conjunto alargado de 
sensores, tendo sido consideradas distintas formas geométricas, dimensões, processos 
produtivos e encapsulamentos. Os sensores construídos encontram-se separados em quatro 
grupos, conforme referido na Tabela 3.2, que correspondem a uma evolução sequencial da sua 
construção e teste.  
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Tabela 3.2 - Sensores desenvolvidos 

 

 

Sensores S1 

Numa fase inicial, foi produzida uma placa de silicone, a partir da qual foram cortados 
elementos sensores com diferentes geometrias, como pode ser observado na Figura 3.6. A placa 
produzida tem uma espessura de 8 mm, o que permite alojar o LED e o fototransístor no seu 
interior, pois verificou-se que o diâmetro da base dos componentes óticos mede 3,88 mm. Para 
a escolha do comprimento mínimo de um sensor, foi selecionado o valor de 35 mm, para 
impedir que as solicitações sejam feitas em cima dos componentes. Estes componentes vão 



Desenvolvimento e caracterização de sensor de força para luva de reabilitação 

 

21 

estar nas faces laterais do silicone e, por isso, optou-se por deixar uma margem de cada lado 
para garantir a permanência destes no interior. Considerando um diâmetro médio da 
extremidade dos dedos de aproximadamente 16 mm, foi definido o valor de 19 mm para a 
largura do sensor, que corresponderia a uma possível expansão quando o dedo faz uma força 
numa superfície. 

Todos os sensores são passíveis de serem produzidos com outras dimensões, adaptados a 
cada pessoa ou à finalidade pretendida. 

 

 

Figura 3.6 - Molde para fabricação de sensores 

 

Na peça obtida, foram cortados vários elementos sensores com formas geométricas e 
dimensões distintas (ver Figura 3.7) com o objetivo de estudar a influência desses parâmetros 
na resposta do sensor, Num dos protótipos obtidos, estudou-se o efeito de um furo entre o LED 
e o fototransístor e posteriormente foi-lhe conferida alguma rigidez adicional, bem como uma 
superfície refletora no seu interior. Todos os sensores S1 foram revestidos com folha de 
alumínio. 
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Figura 3.7 – Sensores S1 

 

Sensores S2 

Os furos dos sensores S1.C e S1.D foram efetuados após a cura e corte do silicone pelo 
que não possuíam uma geometria regular. Para resolver esta limitação foram criados moldes, 
desenhados no software SolidWorks, para produção de elementos sensores dotados de furos e 
com distintas dimensões. Assim, é possível assegurar um furo alinhado que permite a ligação 
ótica direta entre o LED e o fototransístor. Os moldes foram fabricados por impressão 3D, tendo 
em vista a execução bem definida destes furos. Este sistema facilitou a criação de moldes que 
representariam um custo elevado se fossem produzidas por processos de fabrico tradicionais. 

Na Figura 3.8, podem observar-se os primeiros modelos dos moldes que serviram de base 
à sua impressão. Foi também desenvolvido e produzido um molde que apenas permite obter um 
elemento modulador, mas dispondo da possibilidade de posicionar o LED e o fototransístor 
antes de proceder ao vazamento do silicone. 
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Figura 3.8 – Desenho de um molde de diversos diâmetros e espessuras e um molde de duas peças 

 

Todos os moldes possuem um pequeno entalhe para facilitar a indicação do nível do 
silicone a atingir aquando do vazamento. Na Figura 3.9 estão representados os primeiros moldes 
produzidos. O molde maior, a), serviu para produzir elementos sensores com furos de 2,6 mm, 
3,6 mm e 4 mm de diâmetro e diferentes alturas. Os diâmetros foram escolhidos tendo como 
referência os diâmetros das bases dos elementos óticos. No molde desenvolvido para embeber 
os componentes óticos do sensor, b), a peculiaridade do silicone não precisar de desmoldante, 
fez com que fosse relativamente simples retirá-los do interior do silicone depois de curado. 
Posto isto, não foi possível estudar a influência do silicone com o LED e o fototransístor 
embutidos, pelo que este tipo de solução construtiva foi abandonada. 
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Figura 3.9 - Molde de diversos diâmetros e espessuras e um molde com o emissor e recetor 

embebidos 

Foram ainda produzidas outras geometrias, que permitem ter furos de diâmetro variável. 
Para esse efeito foi utilizada manga retrátil cuja forma foi moldada, para servir de macho do 
molde. Na Figura 3.10 é visível o molde com dois tipos de machos inseridos. A utilização das 
mangas prende-se com a capacidade de se deformarem elasticamente e ser fácil a sua extração 
do interior do silicone sem comprometer as características dimensionais do mesmo. As mangas 
termoretráteis, tal como o nome indica, diminuem o seu diâmetro com a aplicação de calor. 
Como pode ser observado na Figura 3.11, foram utilizados dois machos para a produção de 
elementos sensores dotados de furos de menor dimensão. Todos os sensores S2 foram ensaiados 
com revestimento de alumínio. 

 

 

Figura 3.10 - Moldes com furos de diâmetro variável 

  

Figura 3.11 - Moldes com furos de 0.25 mm e 1.18 mm 
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Desta forma, foram desenvolvidas algumas geometrias envolvendo furos de diversos 
diâmetros. Na Figura 3.12 são apresentados quatro dos sensores produzidos. 

 

 

Figura 3.12 - Quatro sensores S2 

Sensores S3 

A experiência com os sensores da família S1 e S2 levou à construção de outra família de 
elementos sensores, S3. Estes elementos sensores tem uma forma semelhante aos sensores 
S1.SA mas com dimensões distintas. Possuem uma zona estreita onde estão alojados os 
componentes óticos, que depois aumenta de largura para a aplicação da carga. Mas, ao contrário 
do sensor S1.SA, a largura aumenta progressivamente e não de forma abrupta. Para a produção 
destes sensores, foram fabricados novos moldes com a impressora 3D (ver Figura 3.13).  Na 
Figura 3.14 estão representados os sensores S3, antes de ser montado o conjunto LED/ 
fototransístor. Estes sensores não possuem qualquer tipo de revestimento. 

 

 

Figura 3.13 - Moldes dos sensores S3 
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Figura 3.14 - Sensores S3  

Sensores S4 

Numa fase final, foram desenvolvidos três novos sensores. Por não ser possível replicar 
a forma como o silicone se expande transversal e longitudinalmente quando a carga é aplicada, 
evoluiu-se para uma solução em que o sensor se encontra inserido num invólucro rígido. Para 
esse efeito, foram criados três moldes que serviram para produzir e testar o sensor. O silicone 
é testado dentro dos moldes criados para essa finalidade. Assim, o LED e o fototransístor foram 
alinhados e encastrados. A Figura 3.15 apresenta o molde utilizado para a produção do sensor 
S4.A. Para a aplicação da carga poder ser realizada no mesmo ponto de aplicação, as tampas 
dos sensores S4.B e S4.C (ver Figura 3.16) dispõem de um orifício de 16 mm. 

 

 

Figura 3.15 - Molde do sensor S4.A 
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Figura 3.16 – Dois dos sensores S3 

Deste modo, garantiu-se a estabilidade dimensional dos sensores testados e eliminaram-
se algumas variáveis que poderiam influenciar os resultados obtidos. 

3.4 Conclusões 

Neste capítulo descreveram-se os objetivos para a escolha do princípio do sensor, bem 
como as características desejadas para os elementos óticos e elemento modulador. Este estudo 
explorou o desenvolvimento de um elemento modulador em silicone obtido por vazamento. 

No que diz respeito à escolha dos elementos óticos e do material para o elemento 
modulador, estes conseguiram preencher os requisitos especificados e constituem uma solução 
de custo reduzido, em comparação com os sensores disponíveis. 

Foram desenvolvidos 28 sensores distintos, variando a sua geometria, encapsulamento e 
recorrendo a processos de fabrico para permitir a sua reprodutibilidade. Foi criada uma placa 
de silicone para permitir o teste das primeiras provas de conceito, de diferentes formas 
geométricas. Para aprofundar o estudo dos furos nos elementos moduladores, uma vez que os 
primeiros tinham sido criados manualmente, foram desenhados e criados moldes para a 
produção de furos de diferentes diâmetros e sensores com furos de diâmetro variável. A 
obtenção manual dos primeiros sensores levou à criação de moldes para obter sensores 
semelhantes. Foram ainda criados encapsulamentos rígidos para o teste dos sensores. 
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4 Testes de Sensores e Discussão dos Resultados 

Na metodologia utilizada para o teste dos sensores, foi utilizado um acoplamento que 
garantisse que a força fosse distribuída por uma área fixa e aplicada a meio do elemento 
modulador. O acoplamento triangular permite garantir que as cargas solicitam o elemento de 
teste num ponto fixo, por intermédio de uma esfera, sendo utilizada uma área de aplicação de 
carga de 201 mm2 (ver Figura 4.1).  

 

 

Figura 4.1 - Acoplamento para aplicação da carga 

 

A gama de aplicação de cargas (0 a 5 kgf) foi definida com base nas forças médias 
atingidas quando um indivíduo exerce uma força com um dedo (ver Tabela 4.1). As forças que 
apenas um dedo consegue exercer estão divididas em três grupos: Tocar, Puxar e Premir. Na 
primeira estão contidas as forças de toque frontal – tocar à campainha, mexer num telemóvel, 
entre outras. Na segunda estão envolvidas todas as forças que implicam o toque com o intuito 
de segurar ou puxar um objeto – dedo indicador na roda de um rato de computador, polegar a 
segurar uma caneta, entre outras. O terceiro grupo é o que nos interessa, e compreende as forças 
que uma pessoa faz quando prime algum objeto, por exemplo escrever num teclado [46] (ver 
Figura 4.2). 

 

Tabela 4.1 - Forças médias num dedo [46] 
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Figura 4.2 - Tipos de força existentes num dedo [46] 

Assim, para as cargas, foram utilizadas massas com 500 g, aproximadamente, e a 
aplicação destas foi efetuada manualmente, de modo crescente, até atingir 5000 g. Apesar de 
na reabilitação ser sobretudo importante a medição de forças baixas, é também relevante 
monitorizar as forças mais elevadas dado que em certas disfunções, como o caso da CTS, existe 
um aumento excessivo da força [47]. 

Para todos os sensores, foram realizados três testes e os resultados foram registados 3 s 
após a aplicação de cada valor da carga. Os gráficos apresentados são a média dos três testes. 

4.1 Sensores S1 

Os primeiros testes serviram para decidir sobre a utilização ou não de revestimento para 
o elemento modulador. A escolha das resistências teve como ponto de partida a corrente no 
LED, o ajuste à zona de funcionamento linear do fototransístor e a maior gama do sinal de saída, 
correspondente aos valores limite das cargas utilizadas. Os valores utilizados para as 
resistências foram: Rf=300 Ω e Rc=5,5 KΩ. Na Figura 4.3 estão apresentados os resultados dos 
testes , utilizando o sensor S1.SA e S1.CA, e que permite avaliar a influencia da utilização de 
um revestimento de alumínio no elemento modulador. 

 

 

Figura 4.3 – Teste dos sensores S1.SA e S1.CA 

Após os ensaios realizados, constatou-se que a resposta do sensor com revestimento de 
alumínio apresenta uma maior gama do sinal de saída e maior linearidade.  
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Com base nestes resultados, o sensor S1.CA foi testado com uma resistência no circuito 
emissor inferior (200 Ω), de modo a tentar obter no sinal de saída uma amplitude superior. Foi 
possível obter este efeito conforme pode ser visto na Figura 4.4. Foram ainda testados os 
sensores S1.B e S1.E que possuem um elemento modulador com geometrias distintas (ver 
Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 – Teste dos sensores S1.CA, S1.B e S1.E 

Através da análise dos resultados apresentados na Figura 4.4, pode concluir-se que a 
secção reduzida do sensor S1.B e a forma retangular do sensor S1.E, originaram uma 
linearidade e sensibilidade menores do que as obtidas com o sensor S1.CA. Assim, foi decidido 
considerar uma nova forma do elemento modulador que utilize um furo a unir os dois 
componentes óticos do sensor. Numa etapa inicial, o furo foi feito com auxílio de uma broca 
com um diâmetro equivalente ao emissor e ao recetor. Este furo foi efetuado manualmente, não 
garantindo por esta razão a estabilidade dimensional ao longo do mesmo. 

Para este tipo de solução, foi comparado o sensor S1.CA, que não tem furo, com o sensor 
S1.C, que tem furo, a fim de perceber a influência da existência do furo na medição de força 
(ver Figura 4.5).  

 

Figura 4.5 – Comparação entre o sensor S1.CA e S1.C 
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A utilização de um furo no elemento modulador não melhorou o seu comportamento 
comparativamente ao sensor S1.CA. Tendo em consideração que o furo apresentava uma forma 
irregular devido ao processo de produção, optou-se por reforçar o interior do sensor com um 
tubo plástico de diâmetro regular de 3 mm. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 
4.6, tendo sido reajustados os valores das resistências. 

 

 

Figura 4.6 – Teste do sensor S1.D 

O S1.D foi pouco sensível no intervalo de 0 kgf a 2 kgf e muito sensível de 2 kgf a 5 kgf. 
Para verificar se a insensibilidade do sensor nessa gama se deve à metodologia utilizada para a 
sua obtenção, foram construídos novos sensores, de modo a obter furos bem definidos, com 
diferentes diâmetros bem como poder produzir sensores com espessuras distintas e com 
silicones distintos. Assim, foram construídos os sensores da série S2. 

4.2 Sensores S2 

Nos primeiros testes, foram analisados três elementos sensores com furos de distintos 
diâmetros, os sensores S2.A1, S2.B1 e S2.C1. Os resultados dos testes destes sensores são 
apresentados na Figura 4.7. Nestes, foi possível observar que quanto menor for o diâmetro do 
furo menor é a zona de saturação.  
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Figura 4.7 - Teste dos sensores S2.A1, S2.B1 e S2.C1 

De igual modo, testaram-se elementos sensores de material distinto (silicone de dureza 
mais elevada) mas com a mesma geometria e dimensões de furos. Foram assim produzidos e 
testados os sensores S2.A.13, S2.B.13 e S2.C.13. Os resultados obtidos não foram satisfatórios, 
dado que nenhum deles tem um comportamento linear com a variação da carga, para além de 
apresentarem pouca sensibilidade (ver Figura 4.8) 

 

 

Figura 4.8 - Teste dos sensores S2.A.13, S2.B.13 e S2.C.13 

Tendo-se verificado que o sensor com o furo de menor diâmetro apresentou maior 
sensibilidade comparativamente com os de maior diâmetro para cargas menores, os sensores 
S2.B1, S2.B2, S2.B3, S2.C1, S2.C2 e S2.C3 não foram considerados adequados, pelo facto de 
apresentarem apenas sensibilidade para forças elevadas.  

Foram então construídos sensores com furo de menor diâmetro (2,6 mm) mas com 
espessuras distintas (7,6 mm, 8,6 mm e 10,6 mm). Os resultados dos ensaios destes sensores 
(S2.A1, S2.A2 e S2.A3) são apresentados na Figura 4.9. 
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Figura 4.9 - Teste dos sensores S2.A1, S2.A2 e S2.A3 

 

Após a realização destes testes, concluiu-se que a espessura reduzida não melhora o 
comportamento do sensor na medição de gamas baixas de força, o que motivou a produção de 
novos sensores, em que é testada uma nova geometria para o furo do elemento modulador 
(sensores S2.F e S2.G). Fizeram-se assim dois moldes com diâmetros que variam ao longo do 
furo. Esta abordagem não teve sucesso, pois continuou a existir uma zona de insensibilidade 
(ver Figura 4.10 e Figura 4.11). 

 

 

Figura 4.10 - Teste do sensor S2.F 
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Figura 4.11 - Teste do sensor S2.G 

 

Assim sendo, numa última abordagem aos sensores com furo, reduziram-se os diâmetros 
dos furos, tendo sido produzidos os sensores S2.D e S2.E. Não tendo havido nenhuma mudança 
significativa no comportamento dos sensores, pelo que se decidiu pela construção de uma nova 
família de sensores S3. A adoção de um furo no elemento modulador revelou-se não adequada. 

4.3 Sensores S3 

A família de sensores S3 utiliza uma forma geométrica semelhante à dos sensores S1.SA, 
mas utiliza um processo produtivo recorrendo a moldes de forma a permitir a produção de 
sensores de dimensões determinadas e reprodutíveis. Foram assim produzidos os sensores 
S3.A, S3.B e S3.C. Na Figura 4.12 são apresentados os resultados dos ensaios feitos com estes 
sensores, em que não foi utilizado alumínio a revestir o elemento modulador.  

 

 

Figura 4.12 - Teste dos sensores S3.A, S3.B e S3.C 
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O sensor S3.A, que corresponde ao mais comprido, apresenta uma resposta mais uniforme 
ao longo da gama, de 0 kgf a 5 kgf. Até uma carga de 1,5 kgf apresenta um comportamento 
relativamente linear, com uma sensibilidade de 1,3 V/ kgf. A partir desta carga, a resposta do 
sensor apresenta uma relação tensão/ carga inferior e um comportamento não linear.  

Durante os ensaios verificou-se que o silicone expandia e se comportava de maneira não 
controlada, influenciando os resultados. De facto, existe um afastamento entre os dois 
componentes óticos quando a força é aplicada, ao mesmo tempo que o feixe é alterado. Do 
mesmo modo, existe uma expansão transversal do silicone e uma deformação à volta dos 
componentes óticos que altera o alinhamento destes, bem como uma dispersão do feixe emitido 
pelo emissor para o exterior. 

4.4 Sensores S4 

Para superar as limitações encontradas nos ensaios dos sensores S3, foi decidido produzir 
um encapsulamento para o elemento modulador de silicone. Neste sentido, produziram-se 
“caixas”, nas quais os sensores foram testados. O LED e o fototransístor são encastrados para 
evitar o afastamento e a mudança de direção e o silicone é vazado e curado dentro do 
encapsulamento. Na Figura 4.13 está representado o resultado dos testes de um desses sensores 
(S4.A). O sensor apresentou um comportamento em que, para a gama de força de 0 a 5 kgf, o 
sinal elétrico de saída variava apenas 17 mV, o que é considerado não adequado. 

 

Figura 4.13 - Teste do sensor S4.A 

 

Para verificar o efeito deste confinamento, foram produzidas mais duas caixas, uma com 
as dimensões do sensor S3 e outra com o formato do sensor S1.E (ver Figura 4.14). Foi possível 
verificar a dispersão da luz infravermelha testando o sensor S4.C com e sem tampa, como pode 
ser observado na Figura 4.15.  
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Figura 4.14 - Teste dos sensores S4.B e S4.C 

 

Figura 4.15 - Teste do sensor S4.C com tampa e sem tampa 

 

Com a realização destes testes verificou-se que a modulação do feixe, por si só, não é 
suficiente para a existência de uma variação significativa do sinal adquirido. As variações entre 
medições foram minimizadas, mas deixou-se de ter sensibilidade para medir forças baixas, que 
consiste no principal objetivo do desenvolvimento de sensores para a reabilitação.  

Assim, e com base na absorção e reflexão do feixe emitido, o sensor S4.C foi modificado 
e foi revestido, num primeiro estudo, com material não refletor, depois com material refletor. 
Verificou-se que, para um material que não seja refletor, quando o sensor é premido, este 
absorve parte da radiação emitida, pelo que o fototransístor recebe uma radiação menor, 
resultando numa tensão. O raciocínio é inverso para uma superfície refletora no comprimento 
de onda do feixe emitido, que origina uma reflexão quando o sensor é premido e a luz orientada 
em direção a este. Posteriormente, foram acrescentadas placas laterais de cada material. Na 
Figura 4.16 é possível observar os sensores testados e na Figura 4.17 estão presentes os 
resultados dos testes acima referidos. 
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Figura 4.16 - Sensores com caixa revestida de preto e branco 

 

 

Figura 4.17 – Teste do sensor S4.C com caixa revestida 

 

No sensor S4.C com fundo preto e laterais pretas, até aos 2 kgf o comportamento é 
relativamente linear, com uma sensibilidade de 0,9 V/ kgf. Dos 2 kgf até aos 5 kgf, a relação 
tensão/ carga e a linearidade diminuem. Verifica-se assim que o comportamento do elemento 
modulador é muito influenciado pelas propriedades refletoras do material que o envolve. 
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4.5 Conclusão 

No teste dos sensores concluiu-se que a forma geométrica em forma de cruz (S1.CA), em 
comparação com o sensor de forma retangular (S1.E), obteve os melhores resultados. Tal se 
deve ao confinamento da radiação infravermelha ao centro do elemento modulador, 
minimizando a dispersão lateral do feixe. 

O teste de sensores dotados de furos revelou-se não adequado para a medição de forças 
inferiores a 2 kgf. Quanto menor o diâmetro do furo, menor é o intervalo de forças para qual o 
sensor não é sensível. Quando maior o diâmetro, maior é a amplitude de valores do sinal de 
saída. 

Apesar dos resultados satisfatórios do sensor em forma de cruz mais comprido (S3.A), o 
silicone nunca se comporta da mesma maneira quando é solicitado, havendo sempre variáveis 
impossíveis de controlar na expansão e desalinhamento dos elementos óticos, que influenciam 
a repetibilidade dos resultados. Foram então criados encapsulamentos rígidos para minimizar 
estes efeitos e obter uma resposta com elevada repetibilidade. 

A modulação da luz com a utilização de superfícies com capacidade de absorção da 
radiação infravermelha revelou-se fundamental na obtenção de uma solução sensorial funcional 
para a medição de força, uma vez que a modulação do feixe, por si só, dentro do 
encapsulamento, não obteve a resposta pretendida. Posto isto, o encapsulamento torna-se 
fundamental à conceção de sensores cujo elemento modulador é silicone e, por isso, este último 
sensor seria o escolhido para ser implementado na área da reabilitação. 
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5 Conclusões e trabalhos futuros 

O trabalho realizado cumpriu os objetivos inicialmente propostos, ou seja, explorar 
distintas soluções construtivas para um sensor desenvolvido, do tipo ótico, e desenvolver uma 
metodologia de teste para caracterização das provas de conceito, bem como garantir a 
reprodutibilidade dos sensores desenvolvidos.  

Evidencia-se o facto de, na reabilitação, a falta de informação relativa à medição da força 
exercida e de soluções de custo reduzido poder ser colmatada com a abordagem de técnicas de 
sensorização óticas.  

Os sensores desenvolvidos ao longo deste trabalho permitem, através de uma solução 
com um custo muito reduzido, detetar variações de força, podendo ser utilizados para 
incorporação em dispositivos em que seja relevante a monitorização de forças de preensão. 
Estes poderão, no futuro, devido às suas características funcionais, processo de fabrico por 
moldação e aliado a um baixo custo, ser implementados em luvas instrumentadas para equipar 
centros de reabilitação e auxiliar o processo de recuperação. As provas de conceito exploradas 
resultaram de um estudo preliminar do conceito do sensor e de um processo iterativo de 
desenvolvimento, otimização e teste, quer a nível da seleção de resistências quer a nível da 
geometria do elemento modulador. Foram produzidos 28 sensores, nos quais foi estudada a 
influência da diminuição da espessura, a existência de furos, o aumento da distância entre os 
elementos óticos e o confinamento do silicone dentro de um encapsulamento. A reprodução dos 
sensores é possível graças à criação de moldes impressos em 3D, também estes de custo 
reduzido.  

O desenvolvimento de sensores com um furo no elemento modulador a interligar os 
componentes óticos, revelou ser inadequado para os objetivos pretendidos.  

A versão do sensor, condicionando expansões do silicone e isolando o sistema do meio 
ambiente, não obteve a resposta pretendida. Por isso, testou-se a implementação da modulação 
da transmissão da luz através da colocação de material não-refletor/ refletor no elemento 
modulador a par da utilização de modulação decorrente da atuação mecânica. Os resultados 
obtidos, com a utilização de um material que permite absorver a radiação, foram satisfatórios, 
tendo sido obtido um sensor de pequenas dimensões (45x17x8 mm) que permite avaliar forças 
até 5 kgf, apresentando na gama de 0 a 2 kgf um comportamento aproximadamente linear, com 
uma sensibilidade de 0,9 V/ kgf. Dos 2 kgf até aos 5 kgf, a relação tensão/ carga e a linearidade 
diminuem, com a saída a variar entre 2,1 e 3 V.  Verifica-se assim que a solução construtiva de 
confinar a forma do elemento modulador e de o envolver com um material não refletor, permite 
obter um sensor com um comportamento adequado, embora o invólucro utilizando possa 
dificultar a sua integração em alguns dispositivos de reabilitação, nomeadamente luvas. A 
modulação da radiação de infravermelhos, por deformação do silicone a par da utilização do 
elemento com propriedades não refletoras, identificado na fase final desta dissertação, requer 
ainda um estudo mais detalhado, no sentido de poder tirar partido deste efeito.  
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Definiu-se um sistema de caracterização de sensores, com recurso a um acoplamento que 
distribui a força por uma área fixa e aplicação manual das cargas, permitindo a obtenção das 
curvas características dos sensores, destacando-se pela sua fácil implementação e 
atravancamento reduzido. Constitui um trabalho futuro o desenvolvimento de um sistema 
automatizado para aplicação de cargas e registo de dados a usar nos teste dos sensores.  
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ANEXO A: Ficha técnica dos silicones HB FLEX 5508 e 5513 
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