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Resumo

A eletromiografia tem sido uma importante ferramenta nas mais diversas aplicações. Esta

vem se tornando cada vez mais relevante nos setores tecnológicos, como no controle de próte-

ses, órteses e vários outros sistemas mecatrônicos. No entanto, apesar do entusiasmo visto nas

apresentações públicas dos "membros artificiais controlados pela mente", ainda existem grandes

limitações nas tecnologias de controle de próteses clinicamente disponíveis. Ao passo que os

avanços mecânicos se tornam cada vez mais notáveis, as abordagens de controle da maioria dos

dispositivos modernos usam métodos desenvolvidos na década de 1970. Ainda que haja um

grande anseio das comunidades científica e acadêmica em aprimorar o controle das próteses

mioelétricas, os custos financeiros para se investir nos equipamentos necessários são extrema-

mente altos e desmotivantes. Visando os benefícios que um aparato instrumental, desenvolvido

em apenas um dispositivo, pode trazer a comunidade acadêmica, o presente trabalho propõe

projetar e construir um sistema de condicionamento e aquisição de sinais eletromiográficos

voltado para o estudo e a avaliação de novas técnicas de controle em próteses mioelétricas. Este

sistema de medição conta com quatro canais de leitura condicionados por circuitos dotados de

amplificadores e filtros, que permitem uma melhor fidelidade do sinal. Além disso, o sistema

permite o ajuste do nível de amplificação, conta com uma interface interativa com o usuário

e o monitoramento dos protocolos durante as coletas, na qual são previamente parametrizados

no protótipo. O sistema implementado atingiu níveis eficientes de fidelidade nas gravações de

sinais EMG comparado aos dispositivos comerciais.

Palavras-chave: Eletromiografia, Sistema de medição, Controle mioelétrico, Circuito de condi-

cionamento, Sinal EMG.
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Abstract

Electromyography has been an important tool in many different applications. It has become

increasingly relevant in the technological sectors, such as the prostheses and orthoses control,

and several other mechatronic systems. However, despite the enthusiasm in public presenta-

tions about "mind controlled artificial limbs", there are still great limitations in prosthesis con-

trol technologies clinically available. The big issue is that as the mechanical advances become

more and more remarkable, the control approaches of most modern devices still use methods

developed in the 1970s. Despite the desire of scientific and academic communities to improve

the control of myoelectric prostheses, the financial costs of investing in the necessary equipment

are extremely high and demotivating. In order to obtain the benefits that an instrumental equip-

ment developed in only one device may offer to the academic community, the present work

proposes to design and build a system of conditioning and acquisition of electromyographic

signals dedicated to the study and evaluation of new techniques of control in prostheses for

transradial amputees. The proposed measuring system has four reading channels conditioned

by circuits equipped with amplifiers and filters, which allow a better quality of the signal. In ad-

dition, the system allows the amplification level adjustment and contains an interactive interface

with the user and the monitoring of the protocols during the collections, previously parameter-

ized in the prototype. The implemented system has achieved efficient fidelity levels in EMG

signal recordings compared to commercial devices.

Keywords: Electromyography, Metering system, Myoelectric control, Conditioning circuit,

EMG signal.
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CAPÍTULO 1

Introdução

A eletromiografia é o estudo da função muscular através da investigação do sinal elétrico

que os músculos emanam durante suas contrações. Esta proporciona fácil acesso a processos

fisiológicos que fazem com que o músculo gere força, produza movimento e cumpra as inúme-

ras funções que nos permitem interagir com o mundo que nos rodeia (Basamajian e DeLuca,

1985).

Os sinais eletromiográficos (EMG) vêm se tornando uma grandeza de origem biológica vital

para uma enorme gama de aplicações. O uso deste sinal na engenharia biomédica, no desenvol-

vimento de dispositivos protéticos, nas interações homem-máquina de sistemas mecatrônicos,

nos diagnósticos de doenças neuromusculares e em sistemas de reabilitação permitiu grandes

avanços clínicos e tecnológicos (Reaz et al., 2006). A evolução dos circuitos eletrônicos, re-

cursos computacionais e hardwares que ocorreu desde o último século aperfeiçoou os conheci-

mentos fisiológicos dos músculos, visto que tais ferramentas permitiram uma maior fidelidade

na aquisição do EMG e a diminuição de ruídos e artefatos1 (Merletti e Parker, 2004).

As próteses mioelétricas usam o sinal EMG para controlar a ação das articulações e servo-

motores do membro artificial. Estas próteses surgiram em resposta ao aumento do número de

pessoas que perderam parte de seus membros devido a acidentes, doenças ou males congênitos

que resultaram na ausência ou na má formação de braços ou pernas. Tais pessoas ficam res-

tringidas de realizar diversas atividades da vida diária (AVDs), como segurar ou mover objetos,

comer, efetuar a higiene pessoal, entre outras (Avizzano et al., 2014; Liu et al., 2001; Doerschuk

et al., 1983).

1Neste contexto, os artefatos referem-se ao sinais elétricos produzidos pelo indivíduo, porém de origens diferentes do
sistema neuromotor (responsável pela contração muscular).
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No que se refere a próteses para membros superiores, atualmente existem dispositivos mais

leves e anatômicos, na qual podem ser feitos sob medida para o usuário. Os novos dispositivos

protéticos ativos buscam oferecer ao amputado um estilo de vida mais natural possível, em

vez de simplesmente fornecer estética, como os dispositivos passivos que possuem apenas uma

aparência mais agradável (Norton, 2007). Dentre várias, são exemplos de próteses transradiais2

altamente precisas e que imitam com maestria os movimentos do braço humano: a i-Limb

desenvolvida pela Ossur na Islândia (Ossur, 2018) e a Bebionic produzida pela Ottobook na

Alemanha (KGaA, 2018).

Apesar disso, ainda existem limitações das tecnologias de controle das próteses clinicamente

disponíveis. Por esse motivo, uma proporção significativa de pessoas com membros superio-

res amputados (10 a 25%) não usam próteses mioelétricas (Berke et al., 2010; Biddiss e Chau,

2007). Ao passo que os avanços da mecatrônica resultaram em sistemas protéticos mecanica-

mente complexos e que permitem articulações com múltiplos graus de liberdade (DOFs), as

abordagens de controle da maioria dos dispositivos modernos ainda usam métodos desenvol-

vidos na década de 1970 (Carrozza et al., 2006; Ison e Artemiadis, 2014). De maneira geral,

nessas abordagens o controle é direto e as ativações musculares percebidas pelo sistema funci-

onam como interruptores que acionam os servomotores. A velocidade dos motores geralmente

são proporcionais à magnitude do sinal EMG (Parker e Scott, 1986; Williams III, 1990).

Novas metodologias de controle para próteses multifuncionais estão sendo estudadas e se

baseiam no reconhecimento de padrões do sinal EMG (RPM) (Graupe et al., 1977; Englehart e

Hudgins, 2003; Khezri e Jahed, 2007; Zhang et al., 2012; Zhang e Huang, 2015; Nilsson et al.,

2017; Samuel et al., 2018). Nesta abordagem é explorado o conceito de que os sinais regis-

trados produzem padrões distintos quando o amputado transradial tenta movimentos diferentes

no braço ausente. Para isso, é realizado uma etapa de treinamento que consiste em coletar as

ativações musculares para cada um dos movimentos em estudo até que se tenha dados suficien-

tes para que os padrões de cada movimento sejam distinguíveis por um ou mais classificadores.

Em comparação com o controle mioelétrico direto (CD) convencional, espera-se que o controle

RPM conduza uma operação de prótese mais natural e intuitiva durante as atividades cotidianas.

Mais detalhes sobre o controle RPM é apresentado no Apêndice A.

Embora esta metodologia pareça promissora, as pesquisas ainda são muito limitadas para

2Dispositivos protéticos desenvolvidos para substituir o membro amputado na secção óssea entre a articulação do cotovelo
e do punho.

Lopes, Victor
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quantificar a eficácia do controle RPM em comparação com o método já consolidado. Fal-

tam respostas para questões clinicamente relevantes e que ainda não foram abordadas como:

quais são os benefícios funcionais do controle baseado em RPM? Qual o nível de aceitação?

O custo deste método supera os benefícios alcançados? Responder tais perguntas é fundamen-

tal para que esta tecnologia seja cada vez mais aprimorada e clinicamente disponível (Resnik

et al., 2018). Porém, é evidente que para buscar estas respostas, é necessário criar um cenário

laboratorial propício, equipado com instrumentos e acessórios que deem suporte para tais in-

vestigações. E para isso, softwares, eletromiógrafos, conversores de dados e outras ferramentas

são indispensáveis.

Apesar dos anseios das comunidades científica e acadêmica em aprimorar as novas meto-

dologias de controle das próteses mioelétricas, os custos financeiros para se investir nos equi-

pamentos necessários são demasiadamente altos e desmotivantes. Por vezes, este fato leva o

desejo de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos amputados a ser interrompido. Neste

contexto, é preciso voltar os olhos para tais dificuldades e criar alternativas a fim de que essas

tecnologias sejam alcançáveis.

Segundo Taurion (2004), este conceito ganha força por meio da filosofia de código aberto,

onde o desenvolvimento dos meios tecnológicos acontece de forma colaborativa e envolve uni-

versidades, empresas e voluntários no processo construtivo. Concomitante a isso, o advento

de plataformas microprocessadas de tamanhos reduzidos com alto poder de processamento e o

aumento da acessibilidade aos circuitos integrados (CIs) que permitem a amplificação de sinais

biológicos, dão a possibilidade de desenvolver novos equipamentos de baixo custo, integrados

e voltados para aplicações nesta linha de pesquisa.

Visando os benefícios que um aparato instrumental, desenvolvido em apenas um dispositivo,

pode trazer a comunidade acadêmica, o presente trabalho propõe projetar e construir um sistema

de condicionamento e aquisição de sinais eletromiográficos voltado para o estudo e a avaliação

de novas técnicas de controle em próteses mioelétricas para amputados transradiais.

1.1 Relevância

O uso da mão para funções táteis e sensitivas, manipulação de objetos, prática de higiene

pessoal e a comunicação com pessoas a torna um membro essencial em diversos aspectos,
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que vão desde a sobrevivência física até o convívio social (Zuo e Olson, 2014). A perda deste

membro pode ser considerada como um dano devastador que afeta o nível de autonomia e limita

a capacidade de realizar atividades profissionais, sociais e pessoais. As próteses de membros

superiores podem ajudar os amputados a reestabelecer algumas dessas tarefas. O desejo que

esses dispositivos realizem essas atividades de maneira satisfatória é comum a todas as pessoas

com diferentes níveis de amputação (Cordella et al., 2016). Neste contexto, faz-se necessário

empenhar-se nos esforços científicos para acelerar a criação de metodologias de controle que

permitam movimentos fluidos e naturais das próteses ao usuário.

Embora muitos softwares de processamento de sinal e sistemas de aquisição de alta fideli-

dade estejam disponíveis no mercado, eles possuem custos dispendiosos e são intangíveis por

comunidades científicas mais modestas. O uso de ferramentas mais acessíveis para desenvolver

e inovar as tecnologias assistivas (TA)3 vai além de buscar novos conhecimentos acadêmicos,

pois um equipamento eficiente e barato difundido em um universo de código aberto tem o seu

alcance ampliado, podendo acelerar a viabilização de dispositivos protéticos de baixo custo a

uma pessoa sem condições financeiras ou sem acesso a esta tecnologia.

No contexto brasileiro, as dificuldades da população para obter este tipo de tecnologia é

preocupante. Segundo a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica (ABOTEC), apenas 3%

dos deficientes físicos têm acesso a mecanismos que substituem os membros ausentes (do Bra-

sil, 2018). Segundo o site da previdência social, somente no período de 2014 a 2016 hou-

veram 20.884 amputações traumáticas ao nível do punho e da mão no Brasil (de Previdência

do Ministério da Fazenda, 2018). Apesar do Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilizar

alguns modelos de próteses transradiais, a distribuição é mínima e com prioridade para crian-

ças e adolescentes. O custo médio de uma prótese para membro superior (importada) varia de

R$12.000,00 a R$120.000,00 (Turner, 2018). Neste contexto crítico, é preciso criar meios para

tornar estas tecnologias mais atingíveis. Assim, surge o desafio de desenvolver uma ferramenta

de baixo custo que encoraje a comunidade acadêmica tanto a estudar e aprimorar as tecnologias

de controle de próteses mioelétricas já existentes como também criar caminhos para aumentar

a acessibilidade desses dispositivos.

3Tecnologia voltada para a melhoria das capacidades funcionais de pessoas com deficiência. Tem como propósito criar
meios para auxiliar, superar dificuldades e ampliar a independência dessas pessoas (Rose et al., 2005).
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1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é projetar e construir um sistema portátil de condicionamento

e aquisição de sinais EMG de quatro canais e com uma interface de interação homem-máquina

(IHM) fácil e amigável implementada em linguagem C++.

Os objetivos específicos deste trabalho são:

• promover a acessibilidade da comunidade acadêmica a um equipamento fundamental para

o estudo e a investigação de novas tecnologias acerca do controle de próteses mioelétricas

por meio da redução significativa dos custos;

• construir um sistema de aquisição suficientemente pequeno que sirva tanto para coletas de

estudo como também para aplicações de controle em tempo real na qual o mesmo pode

ser embarcado nos dispositivos protéticos;

• condensar em apenas um equipamento acessórios interativos que facilitem a execução dos

protocolos de coleta e auxilie o usuário a realizar corretamente os movimentos estipula-

dos, principalmente nas transições de uma ativação muscular para outra;

• dispor de uma interface amigável para selecionar as opções de coleta desejadas pelo usuá-

rio;

• aumentar a visibilidade dos problemas investigados e assim promover e incentivar os co-

laboradores a criação de dispositivos protéticos eficientes e mais acessíveis a população

de baixa renda.

1.3 Revisão de Literatura

Geethanjali e Ray (2015) desenvolveram uma plataforma de pesquisa para o condiciona-

mento de sinais EMG destinado ao estudo de técnicas baseadas em reconhecimento de padrões.

O sistema permite a entrada de até quatro canais. Para a conversão dos sinais e aquisição

em computador, utilizaram um conversor analógico-digital (ADC) genérico e comercialmente

vendido (de modelo não especificado). O texto não deixa claro como foi elaborada a interface

gráfica. Segundo os autores, o projeto é de baixo custo, pois seu preço final é de cerca de 25.000

INR (rúpias indianas), equivalente a aproximadamente R$1.425,00. Devido as inúmeras etapas
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de proteção, amplificação, filtragem e deslocamento necessários para adequação do sinal EMG,

o circuito de condicionamento desenvolvido foi considerado muito complexo. Apesar de se

tratar de uma placa bastante completa, com etapas de proteção e ganho ajustável, seu grande

volume em consequência do excesso de componentes eletrônicos excluem as possibilidades de

utilizar o equipamento de maneira portátil.

Pradhan et al. (2016) desenvolveram um sistema de condicionamento de dois canais utili-

zando amplificadores de instrumentação, filtros, integradores, circuitos protetores e amplifica-

dores adicionais. A parte de conversão e gravação do sinal foi feita separadamente por meio

de um equipamento de aquisição comercializado pela National Instruments (NI-USB6009). A

interface deste sistema foi desenvolvida no LabVIEW e o processamento do sinal no MATLAB,

ambos softwares pagos. Etapas de retificação e de detecção de envelope também são aplicadas

nos dados coletados. Tais etapas impossibilitam a máxima exploração do sinal, visto que in-

formações no domínio da frequência são suprimidas, restando apenas a análise no domínio do

tempo, com abordagens que utilizam apenas a amplitude do sinal como parâmetro. Os dados

coletados foram processados no MATLAB para obter características estatísticas usadas em um

classificador de movimentos do punho e da mão. Poucas informações técnicas ou qualitati-

vas do sistema construído foram relatadas. O elevado custo dos softwares e dos dispositivos

de aquisição, associado a complexidade do circuito proposto denotam pontos desfavoráveis ao

projeto.

Ishak et al. (2017) desenvolveram um sistema de condicionamento EMG sem fio composto

por pré-amplificador, amplificador principal, filtro passa-banda, processador DSP4 e um mó-

dulo X-Bee para transmissão sem fio. Um ADC modelo NI-USB6009 da National Instruments

foi usado para a conversão dos sinais. A interface gráfica para visualizar e registrar os sinais

capturados foi construída no software LabVIEW. Para testar o sistema, foi conduzido um pro-

tocolo de coleta com intuito de preencher os dados de treinamento para aplicação de técnicas

de reconhecimento de padrões. Apesar da comodidade de um sistema sem fio, o uso de cartões

conversores de dados convencionais e softwares pagos podem representar um aumento signifi-

cativo no volume e no custo do projeto. Além disso, a prototipagem do circuito montado sugere

um elevado número de componentes eletrônicos (CIs, resistores, capacitores, etc.), o que deixa

o leitor em dúvida quanto ao tamanho do circuito de condicionamento, visto que os autores não

4DSPs (do inglês Digital Signal Processor) são microprocessadores especializados em processamento digital de sinal em
tempo real.
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deixam claro o número de canais existentes no protótipo.

Al-Quraishi et al. (2014a) desenvolveram um sistema de aquisição multicanal para avaliar

o sinal EMG de membros inferiores. De maneira semelhante, o sistema desenvolvido utiliza o

mesmo modelo de ADC empregado por Ishak et al. (2017) e Pradhan et al. (2016). Os autores

também usaram o software LabVIEW para criação da interface gráfica e armazenamento dos

dados em computador.

Visando o controle de próteses, Tariquzzaman et al. (2016a) usaram o ADC de um microcon-

trolador básico e um circuito de condicionamento elaborado em protoboard para desenvolver

um dispositivo de aquisição de baixo custo. Os autores eliminaram o uso de softwares pagos

ao utilizarem uma ferramenta de leitura de dados gratuita. Contudo, a capacidade de proces-

samento do hardware utilizado e a taxa de amostragem se mostraram limitadas. Além disso,

etapas de retificação implementadas no circuito suprimiram significativamente informações re-

levantes do sinal EMG.

Pancholi e Joshi (2018) utilizaram um chip especializado em aquisição de sinais biológicos

produzido pela Texas Instruments (ADS1298), um DSP com processador ARM5 e um transmis-

sor bluetooth para a criação de um sistema de aquisição de sinais EMG portátil. Também foi

adicionado ao sistema uma interface gráfica baseada em java. O módulo desenvolvido é sem

fio, portátil, eficiente no consumo de energia e possui até oito canais. O ADS1298 incorpora em

um único chip a amplificação diferencial, o filtro anti-aliasing e a conversão de sinal analógico

em sinal digital. Apesar de parecer um projeto simples e promissor, o sistema desenvolvido

necessita de um software adicional capaz de aplicar ao sinal outras etapas fundamentais de

um circuito de condicionamento que não estão presentes no sistema físico implementado. Um

exemplo é o filtro passa-alta que atenua componentes de ruído originados nos cabeamentos.

Além disso, tanto a comunicação entre os elementos como a programação realizada no DSP

exigem a elaboração de algoritmos complexos e com pouca documentação disponível.

Atualmente, existem inúmeros sistemas de detecção de sinais EMG comercialmente dispo-

níveis. Porém, esses não agregam as características específicas do protótipo construído. Os

sistemas de aquisição profissionais vendidos no mercado, contam com a mais alta tecnologia de

supressão de ruído e são equipados com avançados softwares que permitem diversos recursos

para a decomposição e o estudo do sinal coletado. A maioria dos sistemas desta categoria são

5ARM (sigla para Advanced RISC Machine) é uma arquitetura de processadores desenvolvida para oferecer bom desempe-
nho sem aumentar o gasto de energia ou o tamanho.
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amplamente voltados para análises clínicas e terapêuticas, como avaliações biomecânicas, di-

agnósticos de patologias neuromusculares, testes de reflexão, análise por estimulação elétrica,

entre muitas outras. O custo médio de um equipamento deste tipo, de até quatro canais, varia

entre R$21.000,00 e R$75.000,00. Apesar de empregarem encapsulamento blindado, compo-

nentes de ponta e um software com recursos importantes, estes equipamentos profissionais não

possuem ferramentas que auxiliem na identificação de padrões mioelétricos voltado para a dis-

tinção de movimentos e o controle de próteses.

No mercado também existem os sensores EMG ativos caracterizados por serem circuitos

condicionadores do sinal e dependentes de um sistema de conversão e aquisição do sinal analó-

gico. Esses dispositivos são relativamente mais simples e geralmente são vendidos a preços que

variam de R$130,00 a R$500,00 por canal (unidade). O chip ADS1298 utilizado por Pancholi

e Joshi (2018) pode ser considerado como uma versão mais avançada, visto que se trata de um

encapsulamento integrado que conta com etapas de filtragem e possui até oito canais em uma

única unidade.

Muitas pesquisas são dirigidas para o desenvolvimento de plataformas de condicionamento e

aquisição de sinais EMG que possam ser flexíveis, portáveis e de baixo-custo. Porém, nenhuma

delas trazem de maneira integrada múltiplos canais de aquisição, IHM e ADCs já acoplados ao

protótipo, comandos exclusivos para aquisição de dados de treinamento e precisão nas coletas

como o sistema proposto nessa dissertação de mestrado.

1.4 Organização do Trabalho

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. No Capítulo 2 é feita a fundamentação

teórica, onde são introduzidos conceitos básicos para o bom entendimento do projeto. No ca-

pítulo 3, a metodologia de todo projeto e a construção dos filtros ativos e da base de aquisição,

bem como a avaliação do sistema de aquisição são relatadas. No Capítulo 4, são apresenta-

dos e discutidos tanto os resultados construtivos quanto os resultados qualitativos do protótipo.

Finalmente, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões e as pretensões em trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 2

Fundamentos Teóricos

2.1 Fisiologia da Contração Muscular

Toda contração muscular é realizada mediante uma comunicação complexa entre os sis-

temas musculoesquelético e nervoso. O movimento humano coordenado é resultado de uma

orquestração dos músculos que atuam sobre o esqueleto ósseo, a qual é organizada pelo sistema

nervoso e refinada por múltiplos mecanismos sensoriais (Houglum e Bertoti, 2011).

Células nervosas, ou neurônios, são as unidades básicas do encéfalo. Somente nesta região

existem cerca de 100 bilhões de neurônios que se conectam em infinitas organizações neuronais

formando circuitos anatômicos com funções precisas, dentre elas, a coordenação da contração

muscular.

2.1.1 O Potencial de Ação Originado no Neurônio

Um neurônio típico tem quatro regiões morfologicamente definidas: o corpo celular, os den-

dritos, o axônio e os terminais pré-sinápticos. Cada uma tem um papel distinto na geração de

sinais e na comunicação com outras células nervosas. O corpo celular é o centro metabólico da

célula, onde está presente o núcleo, o citoplasma e as organelas. A partir do corpo celular se

originam dendritos e um axônio. Os dendritos são processos celulares geralmente curtos e ra-

mificados que são responsáveis por receber os sinais enviados por outras células nervosas. Tais

sinais são conduzidos até o axônio que tipicamente estende-se até as células receptoras para

transmitir esses impulsos nervosos. No fim do axônio, os terminais pré-sinápticos são rami-

ficações que contêm pequenas estruturas chamadas botões sinápticos. Quando estas estruturas

9
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recebem um impulso nervoso, substâncias químicas chamadas neurotransmissores são liberadas

para realizar a propagação do sinal de um neurônio para outro.

Como qualquer outra célula do corpo humano, os fluídos que banham a parte interna e

externa dos neurônios possuem íons que são distribuídos de maneira assimétrica dentro e fora

da membrana celular. É sabido que a concentração de íons de sódio (Na+) é mais acentuada

no meio externo, enquanto os íons de potássio (K+) estão mais presentes no meio interno. Essa

desigualdade gera um potencial elétrico de repouso negativo que varia de -60 a -90 𝑚𝑉 medido

em relação ao fluido extracelular, ou seja, o meio intracelular contém cargas predominantemente

negativas e o meio extracelular possui mais cargas positivas. Duas características celulares

são fundamentais para a manutenção desta diferença de potencial (DP) na membrana: 1) a

permeabilidade seletiva da membrana, o que faz alguns íons serem mais permeáveis que outros;

2) a movimentação ativa de íons na membrana para controlar o potencial de repouso necessário.

O processo que possibilita ao sistema nervoso a troca rápida de informações é a geração de

potenciais de ação nos neurônios, que pode ser descrito como uma variação rápida dos poten-

ciais através da membrana. Na Figura 2.1 é mostrado uma representação gráfica dos níveis de

tensão na membrana do neurônio durante a ocorrência de um potencial de ação.

Potencial de 
    repouso      Estímulo

Abaixo 
do 
limiar

Limiar

Hiperpolarização

D
es

po
la

ri
za

çã
o R

epolarização

R
epolarização

D
espolarização

Figura 2.1: Representação gráfica da tensão na membrana de um neurônio durante o potencial de ação.
(Modificado de (de Neurotoxinas, 2014)).

Quando um estímulo (químico, físico, farmacológico ou outro) atinge a membrana do neurô-

nio, ocorre uma pequena despolarização local, que torna o DP mais positivo. Se esse estímulo

Lopes, Victor



11 2.1. Fisiologia da Contração Muscular

aumenta o potencial de repouso de modo que ele atinja um limiar de ativação, o potencial de

ação se inicia e é propagado rapidamente ao longo do axônio (Kandel et al., 2000).

Pelo menos três momentos no gráfico da Figura 2.1 podem ser destacados: 1) o repouso,

onde exite um equilíbrio na permeabilidade da membrada, mantendo o potencial negativo de

aproximadamente -70 𝑚𝑉 ; 2) a despolarização, onde ocorre o aumento súbito na permea-

bilidade da membrana aos íons de Na+ que consequentemente movem-se rapidamente para o

interior da célula iniciando o potencial de ação; 3) a repolarização, onde após a entrada de uma

grande quantidade de Na+ no meio interno, a permeabilidade da membrana é cessada. Além

disso, durante a repolarização, canais de K+ regulados por voltagem são abertos e tais íons são

excretados para o meio externo. Com a difusão de grandes quantidades de K+ para fora da

célula, a região interna retorna ao seu potencial negativo. Após a ocorrência desta sequência de

eventos existe o período refratário, que pode ser descrito como o intervalo em que a membrana

fica incapaz de gerar um novo potencial de ação, independentemente do estímulo (Guyton e

Hall, 2006).

2.1.2 A Unidade Motora

As células nervosas são classificadas em três categorias: neurônios sensoriais, neurônios

motores e interneurônios. Neurônios sensoriais carregam a informação de sensores periféricos

do organismo para o sistema nervoso, objetivando tanto a percepção quanto a coordenação

motora. Neurônios motores carregam comandos do encéfalo ou da medula espinal para os

músculos e glândulas. Os interneurônios são os mais numerosos e podem ser descritos como

neurônios de retransmissão ou locais. Os primeiros possuem axônios longos e são responsáveis

por transmitirem sinais por maiores distâncias, ligando uma região encefálica a outra, já os

últimos possuem axônios curtos e criam conexões apenas em circuitos locais.

Um músculo costuma ser controlado por centenas de neurônios motores cujos corpos celu-

lares estão em um núcleo motor no tronco encefálico ou na medula espinal. O axônio de cada

neurônio motor sai da medula espinal por meio de uma raiz ventral ou por um nervo craniano

do tronco encefálico e segue em um nervo periférico até o músculo. Ao chegar no músculo os

terminais ramificados do axônio inerva centenas a milhares de fibras musculares. A unidade

motora consiste em um neurônio motor e todas as fibras musculares inervadas por ele como

mostrado na Figura 2.2.
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Fibra Muscular
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Figura 2.2: Unidade Motora. (Modificado de (Kandel et al., 2000)).

A maioria das contrações musculares envolve a atividade de muitas unidades motoras, cujas

correntes se somam para produzir sinais detectados por eletromiografia. Portanto, o ritmo e a

amplitude da atividade do sinal EMG refletem na ativação das fibras musculares pelos neurônios

motores (Kandel et al., 2000).

2.1.3 A Placa Motora

A placa motora, também chamada de junção neuromuscular, é toda estrutura de ligação

composta pelos terminais nervosos ramificados e a superfície extracelular da fibra muscular. Na

Figura 2.3 é mostrado esta junção. O espaço existente entre o final do axônio e a membrana

superficial do músculo é chamado de fenda sináptica. As mitocôndrias presentes no terminal

axonal fornecem energia para a produção de um neurotransmissor de excitação chamado acetil-

colina (Ach). O principal papel desta substância é excitar a membrana da fibra muscular. Logo

após o citoplasma presente no terminal axonal sintetizar a Ach, pequenas bolsas chamadas ve-

sículas sinápticas às absorvem, formando aglomerados de Ach.

O processo que faz o lançamento da Ach (presente em centenas de vesículas) na fenda

sináptica se inicia através da chegada do potencial de ação. O impulso nervoso causa a abertura

de canais de cálcio (Ca2+) presentes no terminal do axônio. Consequentemente, íons de Ca2+ do

meio externo entram para dentro da membrana axonal. O Ca2+ é o principal estimulante para a

liberação da Ach, ou seja, logo após a entrada destes íons, as vesículas sinápticas são esvaziadas

na fenda sináptica.

A função da Ach é causar a abertura de canais controlados por esta substância. Em suma,
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Potencial de ação
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Figura 2.3: Junção Neuromuscular. (Modificado de (Anatomy, 2018)).

quando esse neurotransmissor se liga a um canal receptor, íons de sódio fluem para dentro da

membrana muscular causando uma alteração no potencial local. Como resultado, é gerado um

novo potencial de ação que se propaga ao longo da membrana muscular causando a contração.

O tempo deste processo dura apenas alguns milissegundos devido a ação da enzima acetil-

colinesterase, que destrói rapidamente a Ach. Isso ocorre para que não aconteça sucessivas

excitações no músculo após a fibra muscular recuperar o potencial de repouso (Guyton e Hall,

2006).

2.1.4 Fisiologia da Musculatura Esquelética

Os músculos são compostos por segmentos chamados fascículos musculares formados por

um grande número de fibras. Essas fibras musculares são micrométricas e constituídas por

unidades ainda menores chamadas miofibrilas. Na Figura 2.4 são mostradas sucessivas ampli-

ficações de uma seção do músculo bíceps braquial. Apesar de existir variações quantitativas

referentes as características das fibras, a organização estrutural das proteínas que as constituem

são similares em todas as fibras do corpo humano.

Os filamentos de miosina e actina mostrados na Figura 2.4 são moléculas de proteínas poli-

merizadas constituintes básicas da miofibrila. Esses filamentos, também chamados de proteínas
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(a) Músculo (b) Fascículo do músculo

(c) Fibra
muscular

Núcleo
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(e) Sarcômero
(e) Sarcômero

Filamento de miosina

Filamento de actina

Figura 2.4: Organização do músculo esquelético. (Modificado de (Head, 2018)).

contráteis, estão arranjados em conjuntos repetidos em série e dispostos em unidades finas e

grossas. Este arranjo é chamado de Sarcômero, a porção elementar do músculo onde acontece

a contração muscular.

O processo se inicia a partir de um potencial de ação recebido pela membrana da fibra.

Este impulso se propaga e atinge o Retículo Sarcoplasmático, onde é armazenado grandes con-

centrações de íons de Ca2+. O potencial de ação causa a rápida liberação de Ca2+ em meio as

proteínas presentes no Sarcômero. A forte iteração dos íons de Ca2+ com estruturas moleculares

que controlam a posição espacial dos filamentos de miosina e actina causa o encurtamento do

Sarcômero devido ao deslizamento desses filamentos. Quando o estímulo termina, acontece o

retorno rápido do Ca2+ para o Retículo Sarcoplasmático (Kandel et al., 2000).

2.2 Caracterização do Sinal Eletromiográfico

O sinal EMG é de origem biológica e mede as correntes elétricas geradas nos músculos

durante uma contração, representando as atividades neuromusculares geridas pelo sistema ner-
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15 2.2. Caracterização do Sinal Eletromiográfico

voso. A elevada quantidade de processos eletroquímicos necessários para a geração de potenci-

ais de ação da unidade motora (MUAPs) deixa claro que a interpretação deste sinal é bastante

complexa. Apesar desta complexidade, pesquisas e esforços extensivos estão sendo feitos na

área, desenvolvendo melhores algoritmos, atualizando as metodologias existentes e melhorando

as técnicas de detecção para reduzir o ruído e tornar os sinais EMG mais precisos. A forma

como este sinal se apresenta é altamente dependente das propriedades anatômicas e fisiológicas

dos neurônios e músculos. Ainda assim, este pode ser interpretado como uma função no tempo

em termos de amplitude, frequência e fase (De Luca, 1997).

O sinal detectado na superfície da pele é resultado da sobreposição de diferentes MUAPs que

ocorrem durante uma contração. Este fato pode ser observado na Figura 2.5, onde os MUAPs

das unidades motoras ativas e detectáveis sob o local de análise são superpostos eletricamente

e observados como um sinal bipolar com distribuição simétrica de amplitudes positivas e nega-

tivas.

MU 4

Superposição dos 
MUAPS na Superfície:

A
m
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 [m

V
]
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nidades m

otoras 
recrutadas

Disparo da unidade motora

Figura 2.5: Exemplo ilustrativo do processo de superposição da sequência de MUAPs observadas na
superfície da pele. (Modificado de (Konrad, 2005)).

.

Pelo menos duas características pode influenciar significativamente a magnitude e o formato

observados em um sinal EMG: o recrutamento de MUAPs e a frequência na qual esses são

disparados. Estas duas variáveis são as principais medidas de controle do sistema nervoso
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durante o processo de contração, ou seja, a escolha das unidades motoras a serem ativadas

e o modo como os potenciais de ação são disparados modulam a saída de força no músculo

envolvido (Konrad, 2005).

A detecção de sinais EMG com metodologias avançadas está se tornando um requisito muito

importante em diferentes setores da engenharia. As formas e as taxas de disparo dos MUAPs

fornecem uma importante fonte de informações para o diagnóstico de distúrbios neuromuscu-

lares. Com o advento de novos algoritmos e métodos eficientes para análise deste sinal, as

suas características podem ser compreendidas adequadamente e, a partir disto, implementações

em hardware podem ser feitas para várias aplicações relacionadas a tecnologia e controle de

dispositivos protéticos (Reaz et al., 2006).

O registro do EMG se dá a partir da colocação de eletrodos nas regiões onde se pretende

mensurar as ativações musculares. Na maioria das situações práticas, uma montagem de ele-

trodo bipolar é usada, o que significa que um sinal EMG é a diferença de potencial elétrico entre

dois eletrodos sobre o mesmo músculo. A distância entre os eletrodos deve ser relativamente

pequena em comparação com as dimensões do músculo em análise. Uma gravação de sinal

EMG bipolar é diretamente influenciada pelo tipo, tamanho e formato dos eletrodos. Também

deve ser levado em conta o posicionamento, a orientação e a distância entre eles (Stegeman e

Hermens, 2007).

2.2.1 Tipos de Eletrodos

Existem pelo menos duas categorias bem definidas de eletrodos EMG: eletrodo de inserção

e eletrodo de superfície. Os eletrodos de inserção também podem ser separados em dois tipos:

eletrodo de agulha e eletrodo de fio fino. Cada eletrodo tem suas particularidades e aplicações.

Uma breve descrição referente aos tipos de eletrodos é feita a seguir:

Eletrodos de agulha: são amplamente utilizados em procedimentos clínicos e em avalia-

ções neuromusculares. A superfície de detecção se encontra apenas na ponta do eletrodo, visto

que este é envolto de um material isolante no restante do seu corpo. A qualidade do sinal

adquirido por meio deste eletrodo é comprovadamente superior comparado aos demais tipos.

A sua área de captação relativamente pequena permite a detecção de MUAPs individuais du-

rante contrações de força relativamente baixas. Outra vantagem deste tipo é a possibilidade de

reposiciona-lo dentro do músculo, mesmo após a inserção, permitindo de forma conveniente o
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17 2.2. Caracterização do Sinal Eletromiográfico

acesso a outras fibras no interior do músculo (De Luca, 2006).

Eletrodos de fio fino: são feitos de filamentos metálicos rígidos de baixa oxidação e diâme-

tros bem pequenos. Para se conseguir tais características geralmente são fabricados com ligas

de platina, prata, níquel e/ou cromo. Os eletrodos de fio são extremamente finos e fáceis de

serem implantados e retirados dos músculos esqueléticos. Esses são menos dolorosos, em com-

paração com os eletrodos de agulha, e causam um menor desconforto ao usuário. Na Figura 2.6

são mostrados eletrodos comerciais geralmente utilizados em métodos invasivos de aquisição

de sinais eletromiográficos (De Luca, 2006).

(a) Eletrodo de agulha

(b)  Eletrodo de fio fino

Figura 2.6: Eletrodos utilizados em métodos invasivos de eletromiografia. (a) Eletrodo do tipo agulha.
(b) Eletrodos do tipo fio fino em diversos comprimentos. (Modificado de (Jamal, 2012)).

Eletrodos de superfície: são diferenciados por fornecem uma técnica não invasiva para me-

dição e detecção do sinal EMG. Os componentes presentes neste eletrodo formam um equilíbrio

químico entre a superfície de detecção e a pele humana por meio da condução eletrolítica, per-

mitindo que correntes elétricas fluam da pele para o eletrodo. Enquanto a aplicação de eletrodos

invasivos exige uma supervisão médica certificada, os eletrodos de superfície são simples e de

fácil manuseio, não exigindo tais formalidades. Devido a ausência de desconforto durante seu

uso, esses eletrodos possuem uma alta aplicabilidade, tendo seu uso em estudos de comporta-

mento motor, registros neuromusculares, avaliações médicas esportivas (Massó et al., 2010) e

em crianças, visto que geralmente elas se opõem a inserções de agulhas. Além disso, o sinal

EMG de superfície (sEMG) está sendo cada vez mais usado para detectar a atividade muscular,

a fim de controlar dispositivos protéticos e atender as demandas da população com deficiência

física e amputação. Portanto, essa metodologia de captação superficial dos sinais EMG será
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explorada ao longo deste documento com mais detalhes.

O eletrodo de superfície pode ser classificado como: eletrodo passivo ou ativo. O primeiro

deve ser conectado a um circuito externo de amplificação e condicionamento para a aquisição

adequada do sinal sEMG, podendo ser descartáveis ou reutilizáveis. O último é incorporado a

um aparato de pré-condicionamento do sinal sEMG. O amplificador interno de alta impedância

presente neste eletrodo transfere o sinal pré-amplificado para o restante do circuito. Na Figura

2.7 são mostrados alguns tipos de eletrodos de superfície comerciais.

(a)                       (b)                                     (c)                               (f)   

                       (d)                       (e)                                                        (g)  

Figura 2.7: Eletrodos de superfície. (a) Utilização de eletrodos adesivos para medir ativação muscular
em membros inferiores. (b) Eletrodo Ag-AgCl descartável com gel condutor. (c) Eletrodo de superfície
revestido de Ag-AgCl e reutilizável. (d) Utilização de eletrodos adesivos para medir ativação muscular

em membros superiores. (e) Eletrodos de superfície auto-adesivos. (f) e (g) Eletrodos ativos.
(Modificado de (Jamal, 2012)).

Alguns eletrodos de superfície possuem uma substância eletrolítica em forma de gel que fica

entre a pele e os metais condutores. A prata e o cloreto de prata (Ag-AgCl) são os compostos

mais comuns da parte metálica dos eletrodos deste tipo. A camada de AgCl permite que a

corrente do músculo passe mais livremente através da junção entre o eletrólito e o eletrodo.

Presume-se que o Ag-AgCl promova um potencial de contato mais estável, reduzindo o ruído

elétrico de medição, em comparação com outro material metálico equivalente. Devido a este

fato, os eletrodos Ag-AgCl são usados em mais de 80% das aplicações sEMG (Day, 2002).

O sinal sEMG possui algumas limitações. Como esses eletrodos são aplicados na pele,

eles geralmente são usados apenas para músculos superficiais. Neste método também é mais

evidente o crosstalk, definido como o sinal EMG detectado sobre um músculo não ativo e

gerado por um músculo próximo (Farina et al., 2004). Sua posição deve ser mantida estável
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com a pele, caso contrário pode haver distorções no sinal (Jamal, 2012). Há evidências que o

nível de ruído em um sinal sEMG é superior em comparação com os demais métodos (Gondran

et al., 1996; Fernandez e Pallas-Areny, 2000; Godin et al., 1991). Em 1972, Geddes (1972)

relatou que quando um eletrodo de superfície é aplicado à pele, essa é incluída no processo

de funcionamento do eletrodo. Deste modo, a qualidade de transdução do eletrodo depende

em parte das propriedades da pele do sujeito e da preparação da mesma. Esta afirmação é

confirmada por Huigen et al. (2002) em um estudo mais recente.

2.2.2 Tamanho e Formato dos Eletrodos de Superfície

Os eletrodos de superfície comercialmente disponíveis possuem tamanhos que variam entre

1 𝑚𝑚2 até algumas dezenas de 𝑐𝑚2. Como mencionado anteriormente, o sinal detectado por

um par de eletrodos de superfície corresponde a uma função acumulativa de todos os MUAPs

detectáveis sob a superfície do eletrodo. Deste modo, fica evidente que o aumento ou dimi-

nuição da área de contato do eletrodo com a pele, possui forte influencia no modo como os

sinais são captados por ele. Apesar de não haver estudos que apresentam dados quantitativos

relacionados a este efeito, existem demonstrações teóricas e experimentais que o aumento de

tamanho do eletrodo ao longo das fibras musculares modifica principalmente a banda passante

de frequência do sinal. Por padrão, recomenda-se que o comprimento dos eletrodos na direção

das fibras musculares não seja superior a 10 𝑚𝑚 (Stegeman e Hermens, 2007).

Em relação ao formato geométrico do eletrodo, nenhum padrão claro e bem defensável

possui recomendação, ou seja, não é esperada nenhuma influência importante no sinal sEMG

ao se utilizar eletrodos com diferentes formas (ex: quadrado ou circular) (Stegeman e Hermens,

2007).

2.2.3 Procedimentos e Recomendações para Aquisição do Sinal

Existem alguns protocolos básicos que devem ser seguidos antes de iniciar a coleta, a fim

de garantir uma melhor fidelidade na gravação sEMG. Primeiramente, a impedância da pele

deve ser consideravelmente reduzida para a colocação correta dos eletrodos de superfície. Para

isto, é recomendado a remoção de células mortas sobre a pele e a raspagem dos pelos no local.

A pele também deve ser limpa com álcool, a fim de eliminar a umidade, o suor e/ou qualquer

substância que minimize a condução na interface eletrodo-pele(Massó et al., 2010).

Lopes, Victor



Capítulo 2. Fundamentos Teóricos 20

A escolha do local em que os eletrodos devem ser colocados exige um conhecimento prévio

da anatomia musculoesquelética da parte corporal a ser avaliada. De Luca (2002) afirma que

algumas porções ao longo do músculo são inapropriadas para a fixação dos eletrodos:

Próximo ou sobre os tendões do músculo: As fibras musculares se afinam e reduzem sua

quantidade quando mais próximas dos tendões, reduzindo a magnitude do sinal sEMG. Além

disso, a dimensão física do músculo é consideravelmente reduzida nesta região, dificultando a

localização correta do eletrodo e fazendo a gravação suscetível a crosstalk devido a provável

proximidade de músculos agonistas.

Sobre a zona de inervação: A zona de inervação é aquela porção do músculo onde acontece

a entrada do potencial de ação que provoca uma contração perceptível das fibras musculares.

Esta região pode ser considerada instável para a detecção de sinais EMG, dado que os potenci-

ais de ação viajam em ambas direções (para funções motoras e sensoriais) ao longo das fibras

musculares, assim as fases positivas e negativas desses pulsos elétricos detectados pela configu-

ração diferencial, irão somar e subtrair com pequenas diferenças de fase, criando componentes

de frequência mais elevadas. O sinal tende a se tornar irregular e com picos mais acentuados.

Bordas externas do músculo: Nesta região, o eletrodo é suscetível a detectar sinais de

crosstalk dos músculos adjacentes.

Como mostrado na Figura 2.8, o eletrodo deve ser colocado entre a zona de inervação e

a inserção do tendão ou entre dois pontos de inervação. Por conveniência, é recomendado

escolher a linha média longitudinal do músculo. Deste modo, o eixo longitudinal dos eletrodos

deve estar alinhado paralelamente ao comprimento das fibras musculares. Assim, ambas as

superfícies de detecção estarão sobre as mesmas fibras musculares (De Luca, 2002).

Na maioria dos casos, duas superfícies de detecção são colocadas na pele (configuração

bipolar) (Gerdle et al., 1999; De Luca, 2002) e a distância entre o centro dos eletrodos deve ser

de 1 a 2 𝑐𝑚.

2.2.4 Forma de Onda e Características do Sinal

Um sinal sEMG amplificado, porém sem nenhum tipo de processamento ou filtragem pode

ser chamado de sinal sEMG bruto. Na Figura 2.9 é mostrado um registro sEMG bruto gravado

a partir dos músculos flexores do antebraço em contrações e relaxamentos periódicos.

No músculo saudável relaxado, uma linha de base com valor eficaz (RMS) relativamente
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Inserção do Tendão
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externa 
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Figura 2.8: Posicionamento adequado dos eletrodos de superfície ao longo do músculo. (Modificado de
(De Luca, 2002)).

baixo pode ser observada, pois este não apresenta atividade eletromiográfica significativa (pela

ausência de potenciais de ação). Por sua natureza, os picos de sinais sEMG brutos são de

formato aleatório, e portanto, é quase impossível reproduzir de forma idêntica um mesmo sinal

sEMG gravado anteriormente. Isso pode ser explicado pela constante variação do conjunto

de unidades motoras que são recrutadas para realizar a contração. Essa alternação de unidades

motoras é um processo natural e fisiológico necessário para melhorar a eficiência do movimento.

Assim, as unidades motoras próximas ao eletrodo tendem a elevar a magnitude do sinal, visto

que a resistência tecidual aumenta proporcionalmente com a distância entre a origem e o ponto

de detecção da atividade muscular. Alguns algoritmos de processamento podem minimizar a

não repetibilidade dos registros sEMG bruto.

Métodos simples como a utilização de um algoritmo de suavização (ex: média móvel) ou

de parâmetros quantitativos (ex: integral do sinal retificado), podem eliminar grande parte do

conteúdo não reprodutível do sinal sEMG (Marple e Marple, 1987). O sinal sEMG bruto pode

variar entre ± 5000 𝜇V em atletas e normalmente possui um conteúdo de frequência que varia

entre 20 e 500 𝐻𝑧, tendo maior parte da potência espectral entre 50 e 150 𝐻𝑧 (Konrad, 2005).

De modo geral, dentre o caminho que o sinal percorre desde a excitação da membrana

passando pelos eletrodos até chegar a unidade de aquisição e análise, pode haver inúmeros

fatores, tanto internos quanto externos, que alteram a forma e as características do sinal sEMG.

Na tabela 2.1 alguns agentes interferentes são apresentados.
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Figura 2.9: Exemplo de sinal sEMG. (Modificado de (Konrad, 2005)).

2.2.5 Ruídos e Artefatos Interferentes do Sinal

O sinal sEMG é inevitavelmente contaminado por vários ruídos e artefatos de diferentes

origens. Muitas vezes, esses componentes de ruído podem levar a uma interpretação errada ou

equivocada do sinal, principalmente durante aplicações que exijam contrações musculares di-

nâmicas ou quando pretende-se fornecer informações sobre a fisiologia e anatomia do músculo.

Apesar dos procedimentos adotados na Seção 2.2.3, componentes interferentes tanto de origem

interna como também de fontes externas estão presentes nos registros de eletromiografia.

Há pelo menos duas fontes de ruído extrínseco que afetam o registro sEMG: o ruído de

interferência da rede elétrica e os artefatos de movimento. Há também ao menos duas fontes de

ruído intrínseco: o ruído térmico originado na eletrônica do sistema de amplificação e o ruído

eletroquímico que aparece na interface eletrodo-pele. Algumas características destes sinais

interferentes são apresentadas a seguir:

Ruído de interferência da rede elétrica: muito presente em quase todos os ambientes ener-

gizados, sua amplitude pode ser bastante elevada comparada as baixas magnitudes do sinal

sEMG (Zhang et al., 1997). No contexto brasileiro, a energia elétrica com frequência de 60

𝐻𝑧, gera um ruído de mesma frequência no registo eletromiográfico. Essa interferência se

apresenta no intervalo de frequência onde ocorre a maior concentração da potência espectral do

sinal sEMG (50 a 150 𝐻𝑧), o que dificulta sua eliminação de maneira isolada. Alguns estudos

recentes demonstram metodologias eficientes para remoção do ruído de rede sem prejudicar
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Tabela 2.1: Influência de fatores internos e externos na forma de onda do sinal EMG. (Adaptado de
(Konrad, 2005))

INFLUÊNCIA DESCRIÇÃO COMO AFETA

Características
do tecido

Variação da condutividade do corpo
humano devido ao tipo de

tecido e sua espessura ou alterações
fisiológicas e de temperatura.

Impossibilita a comparação
quantitativa de parâmetros

relacionados ao sinal.

Crosstalk
fisiológico

Os músculos próximos produzem
de 10% a 15% de interferência

no registro sEMG local.

Próximo ao tronco, a atividade
miocárdica também pode ser
detectada. Músculos estreitos
sofrem interferência de outros.

Alterações na
posição espacial
do eletrodo em
relação a pele

Mudanças de distância entre
a origem do sEMG e o local de

análise, causado pelo movimento
dinâmico ou variações de pressão,
alteram a condutividade do sinal.

Alterações na potência do sinal
e consequentemente a diminuição

da relação de sinal-ruído.

Ruído externo
Ambientes com muitos equipamentos
elétricos ligados a rede podem gerar

ruídos de mesma frequência.

Apresenta componente espectral
com altas amplitudes em torno
da frequência da rede elétrica.

Eletrodos e
amplificadores

Se refere a qualidade dos eletrodos
e o nível de ruído interno do ampli-

cador.

Pode adicionar uma quantidade
significativa de ruído na linha

de base do sinal EMG.

significativamente a banda passante do sinal biológico real (Rakshit e Das, 2018; Levkov et al.,

2005; Abrar e Khan, 2018; Mewett et al., 2001).

Artefato de movimento: o movimento do eletrodo em relação ao eletrólito e o movimento

do eletrólito em relação à pele é o principal causador deste efeito. Isso provoca mudanças na

polaridade nas junções eletrodo-eletrólito-pele que aparecem como um artefato no sEMG (Hui-

gen et al., 2002). O movimento dos cabos também podem causar artefatos. Isso ocorre devido

ao deslocamento do condutor dentro do campo magnético ou ao efeito triboelétrico causado

pela fricção dos elementos do cabo (Webster, 1984). É aconselhável o uso de cabeamento blin-

dado e de baixo ruído em sistemas de aquisição que utilizam eletrodos passivos. Esse cabos

são projetados para reduzirem o atrito em seu interior, além de possuírem um isolamento ele-

tromagnético adequado (Symeonidou et al., 2018). Alguns estudos relataram que a utilização

de um eletrodo cuja a área de contado com a pele é maior, possui uma qualidade no sinal rela-

tivamente superior em relação aos menores (Lee et al., 2010; Geddes e Baker, 1966). Este fato

pode ser atribuído a uma diminuição da impedância na junção eletrodo-eletrólito-pele.

Ruído térmico: a agitação térmica dos portadores de carga em qualquer circuito faz com

que uma corrente pequena, mas detectável, flua. Este tipo de ruído é inerente a todos os equi-
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pamentos eletrônicos. Deste modo, ele pode ser reduzido usando componentes semicondutores

(amplificadores) de alta qualidade e projetando um circuito inteligente que evite o aquecimento

indesejado (Nazmi et al., 2016).

Ruído eletroquímico: esse ruído é produzido na junção eletrodo-pele e influencia direta-

mente na relação sinal-ruído (SNR) do registo. Assim, a pele precisa estar preparada antes de

efetuar a gravação, de modo a garantir o contato adequado entre o eletrodo e a pele. O eletrodo

converte as correntes iônicas geradas pelas contrações musculares em correntes elétricas e o

efeito de impedância é a principal causa desse ruído. Isso pode ser diminuído com o uso de

eletrodos Ag-AgCl (Webster, 1984).

2.3 Condicionamento e Aquisição de Sinais Eletromiográficos

Uma forma eficaz de melhorar a qualidade da gravação eletromiográfica é a realização de um

pré-tratamento deste sinal. Etapas de amplificação diferencial e filtragem são imprescindíveis

em um circuito de condicionamento. Esses estágios protegem o sinal de interferências externas

e fazem a seleção apenas de componentes de frequência específicas e relevantes do mesmo.

A tecnologia moderna é substancialmente imune a alguns desses ruídos, porém as interfe-

rências extrínsecas possuem componentes espectrais no mesmo intervalo de frequência que o

sinal mioelétrico. Portanto a determinação das especificações do projeto dos filtros é sempre um

compromisso entre reduzir a contaminação de ruídos e a preservação máxima das informações

desejadas no sinal sEMG (De Luca et al., 2010). Para atenuar boa parte da interferência da rede

elétrica, é fundamental que o circuito de condicionamento use uma configuração de detecção

diferencial.

2.3.1 Amplificação do Sinal

A tecnologia de amplificação diferencial é mostrada esquematicamente na Figura 2.10.

Dois potenciais são detectados pelo circuito e a diferença entre eles é amplificada. Como

resultado, qualquer sinal que seja "comum" para ambos os locais de detecção é removido e os

sinais diferenciáveis são amplificados. As interferências que se originam longe da porção mus-

cular analisada, chegam de maneira semelhante em ambos eletrodos. Uma dessas interferências

é a da rede elétrica que teoricamente é igual nos dois pontos de detecção. Porém, mesmo que o
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+
_
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detecção
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   (S1 - S2)

Amplificador 

Figura 2.10: Supressão de ruído em modo comum por meio de um amplificador diferencial.
(Modificado de (De Luca, 2002)).

CI de amplificação diferencial seja de alta qualidade, é muito difícil eliminar totalmente o ruído

de modo comum. A precisão com a qual o amplificador diferencial subtrai os sinais iguais é

medida pela taxa de rejeição em modo comum (CMRR)1. Para que essa subtração nas entradas

do amplificador seja perfeita, o CMRR deveria ser infinito. Geralmente, amplificadores com

um CMRR de pelo menos 90 𝑑𝐵 já são suficientes para suprimir significativamente interferên-

cias desta natureza. A tecnologia atual permite a fabricação de dispositivos semicondutores de

amplificação diferencial com CMRR superiores a 120 𝑑𝐵. No entanto, esses circuitos integra-

dos possuem um elevado custo e são relativamente instáveis eletricamente. Além disso, alguns

sinais interferentes podem chegar nos eletrodos deslocados em fase, o que não necessariamente

constitui um sinal de modo comum (De Luca, 2002; Konrad, 2005; Stegeman e Hermens, 2007).

Se tratando de sinais extremamente pequenos, o ganho total do circuito de condicionamento

pode variar entre 100 a 10.000 𝑉/𝑉 de acordo com a aplicação (Soderberg e Cook, 1984;

Basamajian e DeLuca, 1985; De Luca, 2003). Os amplificadores de instrumentação (inAmp)

são circuitos integrados desenvolvidos para otimizar aplicações que necessitam de amplificação

de pequenas tensões diferenciais com elevado modo comum. São circuitos sintetizados a partir

de um arranjo de amplificadores operacionais (ampOps) em uma arquitetura especializada em

aumentar significativamente a impedância de entrada e o CMRR. Além disso, o ganho de tensão

em malha aberta é bastante superior aos ampOps convencionais e parâmetros como tensão de

offset e drift também são otimizados com valores mínimos (Malvino e Bates, 2016; Júnior,

2003).

1Métrica usada para quantificar a capacidade do dispositivo de rejeitar sinais de modo comum.
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2.3.2 Aspectos Básicos do Condicionador e Filtros

Os princípios básicos de condicionamento e aquisição de sinais sEMG podem ser vistos na

Figura 2.11. Um filtro passa-alta (PA) é necessário para atenuar principalmente as variações

lentas no sinal, causadas pelos artefatos de movimento mencionados na Seção 2.2.5. Além

disso, este filtro remove a componente CC do sinal. Na faixa de frequência de 5 a 20 𝐻𝑧, o

espectro sEMG contém informações sobre as taxas de disparo de MUAPs, porém na maioria

das aplicações essa informação pode ser desprezada. Portanto, um filtro PA com frequência de

corte (𝐹𝑐) entre 5 e 20 𝐻𝑧 atenua o ruído dos cabos e preserva as frequências importantes da

gravação eletromiográfica. Vale ressaltar que movimentos abruptos nos cabos podem produzir

ruídos com frequência acima de 20 𝐻𝑧, ou seja, nesse caso a interferência é imune ao filtro.

Um filtro passa-baixa (PB) também deve ser incorporado ao condicionador para eliminar ruídos

com frequências superiores a 500 𝐻𝑧, na qual não trazem informações relevantes acerca do

sinal sEMG. Portanto, um filtro PB com 𝐹𝑐 entre 450 e 500 𝐻𝑧 garante a atenuação de inter-

ferências de alta frequência e evita problemas de aliasing2, visto que posteriormente este sinal

será amostrado por um ADC (Stegeman e Hermens, 2007; De Luca et al., 2010; De Luca, 2002;

Tamura e Chen, 2017; Konrad, 2005).

Amplificador 
de 

instrumentação

Filtro 
passa-alta
5 - 20 Hz

Amplificador

*Para cada canal

Circuito de condicionamento de EMG

Filtro 
passa-baixa 
450 - 500 Hz

Conversor
ADC

12 - 16 bits

Filtro 
rejeita-faixa 

50/60 Hz

Figura 2.11: Representação esquemática do circuito de condicionamento do sinal eletromiográfico.
(Modificado de (Stegeman e Hermens, 2007)).

O filtro rejeita-faixa (RF) é utilizado para atenuar os possíveis ruídos causados pela rede

2Aliasing é um efeito que faz com que diferentes sinais se tornem indistinguíveis quando são subamostrados.
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elétrica. Mesmo com o alto CMRR do ampIn, é muito comum a presença de interferências

residuais. Este filtro de rejeição é aplicado em uma região de grande potência espectral do si-

nal de interesse, ao passo que a intensidade desta perturbação nem sempre é significativamente

prejudicial a gravação sEMG. A amplitude do ruído e o quão danoso ele pode ser depende de

alguns fatores, como o ambiente de medição e a alimentação (pela rede elétrica) dos equipamen-

tos conectados diretamente ou indiretamente ao sistema de medição. Deste modo, esta etapa

do circuito muitas vezes é desenvolvida em sistemas de condicionamento de forma que a sua

utilização seja selecionável, como é indicado pela seta tracejada na Figura 2.11.

2.3.3 Conversor Analógico-Digital

O sinal que sai do circuito de condicionamento apresentado na Figura 2.11 é analógico, e

assim pode assumir qualquer valor em uma faixa contínua. Para que este sinal seja lido por uma

unidade de processamento (como os microcontroladores) é necessário que ele seja transformado

em um sinal digital. Esta conversão se dá por meio de técnicas de amostragem e quantização

(arredondamento). Este processo secciona o sinal de entrada (contínuo) em um conjunto finito

de pontos (amostras) igualmente espaçados no tempo (Oppenheim et al., 2010).

Este sinal é digitalizado pelo arredondamento de seu valor para a magnitude mais próxima

possível do sistema de conversão (níveis de quantização). As possíveis amplitudes do sinal

analógico dentro de uma faixa de leitura (ex: de -V a V) são particionadas em L subintervalos

e cada amostra de amplitude é aproximada e definida em um intervalo. Quanto maior o número

de L, menor serão os intervalos e mais precisa será a quantização. A quantidade L em um

sistema de conversão é definido pelo número de bits (𝑏), de modo que: 2𝑏 = 𝐿 (Lathi e Green,

2005).

O processo de digitalização do sinal analógico é realizado com um ADC. Atualmente,

o ADC tornou-se um componente comum dos dispositivos eletrônicos modernos. Antes de

usar qualquer ADC, considerações importantes devem ser levadas em conta ao converter sinais

sEMG em formato digital.

Como mencionado, cada ADC é fabricado para um intervalo específico de conversão, ou

seja, existem níveis máximo (𝑉𝑚𝑎𝑥) e mínimo (𝑉𝑚𝑖𝑛) de tensão sobre o qual ele pode operar.

O número de bits de um ADC também é uma especificação de cada equipamento. Com o

intervalo de níveis definido e a quantização de 𝑏 bits, a resolução de um ADC pode ser definida
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como (Jamal, 2012):

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙. = 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛

2𝑏
(2.1)

Ao converter um sinal sEMG em formato digital, a quantização, a faixa de conversão e a

taxa de amostragem devem ser bem especificadas (Jamal et al., 2011). Uma quantização de

qualidade (𝑏 ≥ 12 𝑏𝑖𝑡𝑠) possibilita uma melhor precisão do sinal e a detecção de pequenas ati-

vações musculares. O intervalo de leitura (𝑉𝑚𝑖𝑛 e 𝑉𝑚𝑎𝑥) deve estar em sintonia com a faixa de

valores que o sinal sEMG condicionado pode alcançar, visto que amplitudes superiores a 𝑉𝑚𝑎𝑥

ou inferiores a 𝑉𝑚𝑖𝑛 são incompreendidas pelo conversor (De Luca, 2003; Stegeman e Hermens,

2007). A taxa de amostragem define o número de amostras que um ADC pode converter por

segundo e deve estar de acordo com o teorema da amostragem de Nyquist3. Como mencionado

na Seção 2.3, o sinal sEMG possui banda significativamente ativa até 500 𝐻𝑧, portanto é conve-

niente que a frequência de amostragem (𝐹𝑠) seja de pelo menos 1 𝑘𝐻𝑧 (Stegeman e Hermens,

2007).

Atualmente a maioria dos sistemas baseados em microprocessadores estão vindo com ADCs

já incorporados em chips periféricos e podem fornecer taxas de amostragem da ordem de

103 𝑘𝐻𝑧 e com esquemas de quantização de até 24 bits (Jamal, 2012).

2.4 Análise e Projeto de Filtros

Os filtros analógicos são considerados circuitos de seleção de frequências em razão da sua

capacidade de atenuar certos sinais de entrada com base na frequência.

A banda passante representa o intervalo de frequências de um sinal que podem passar por

um filtro, com pouca ou nenhuma alteração de amplitude. A 𝐹𝑐 (ou ponto de corte) é a borda da

banda passante onde há uma redução de 3 𝑑𝐵 na amplitude do sinal (aproximadamente 70,7%

da magnitude da banda de passagem). A banda de parada compreende o intervalo de frequências

do sinal que são fortemente atenuadas e impedidas de passar. Entre a banda passante e a banda

de parada tem-se a banda de transição, onde ocorre uma sucessiva atenuação do sinal (Winder,

2002).

3Pode ser descrito resumidamente por: a taxa de amostragem deve ser pelo menos 2 vezes a frequência máxima do sinal
amostrado (Oppenheim et al., 2010).
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2.4.1 Tipos de Filtros

Os filtros em geral podem ser classificados sob pelo menos três aspectos: funções desempe-

nhadas, tecnologias empregadas e o formato da função-resposta. No que se refere a sua função,

as diferentes respostas no domínio da frequência diferem os filtros em passa-baixa (PB), passa-

alta (PA), rejeita-faixa (RF) e passa-faixa (PF) (Júnior, 2003).

Em relação aos elementos tecnológicos de construção, eles podem ser classificados como

analógicos ou digitais. Os filtros analógicos se subdividem em filtros passivos ou ativos. Filtros

passivos dependem apenas de elementos passivos como resistores, capacitores e indutores. Tais

circuitos empregam impedâncias em série com a fonte ou em paralelo com a carga (dependendo

do arranjo), o que pode reduzir a amplitude da saída, resultando em um ganho menor ou igual

a um. Em projetos eletrônicos de baixa potência, na maioria das aplicações práticas de filtros,

exige-se que a saída possua uma magnitude superior ou igual a da entrada, portanto, filtros

passivos não possuem vantagens significativas para tais aplicações. Os filtros ativos são aqueles

que além dos elementos passivos também empregam circuitos ativos como os ampOps (Nilsson,

2008). Estes filtros possuem uma série de vantagens em relação aos filtros passivos (Júnior,

2003):

• a eliminação de indutores, visto que tais componentes podem ser volumosos e caros em

projetos para frequências baixas;

• relativa facilidade de desenvolver projetos mais complexos utilizando associação em cas-

cata de filtros mais simples;

• o sinal de entrada pode ser amplificado (ganho), sendo muito viável para sinais com baixa

amplitude;

• grande quantidade de topologias podem ser empregadas;

Apesar dos filtros ativos exigirem uma fonte de alimentação e serem limitados quanto a

capacidade de resposta dos ampOps, eles tem se tornado cada vez mais úteis em aplicações ele-

trônicas em geral, mas principalmente em setores da bioeletrônica, na qual exigem que os equi-

pamentos eletrônicos trabalhem com sinais pequenos e de baixas frequências (Júnior, 2003).

Os filtros digitais utilizam um processador embarcado em um computador ou um micro-

controlador para executar cálculos numéricos sobre valores amostrados do sinal de entrada.
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Primeiramente o sinal a ser filtrado é digitalizado usando um ADC. Uma vez discretizado, este

sinal é usado em uma sequência de operações matemáticas previamente implementadas em um

algoritmo para emular a resposta de um filtro físico. Então a saída gerada pode ser reconstituída

através de um conversor digital-analógico (DAC). Esta reconstrução transforma o sinal de saída

discretizado em um sinal analógico filtrado (Smith, 2002).

Os filtros digitais possuem algumas vantagens sobre os analógicos, dentre elas:

• é um filtro programável, podendo ter seus parâmetros facilmente alterados, visto que a sua

operação é determinada por um programa armazenado na memória do processador;

• filtros digitais são facilmente projetados e testados, uma vez que são implementados em

um computador ou estação de trabalho;

• não sofrem variações no tempo como ocorrem nos filtros analógicos, visto que os compo-

nentes eletrônicos estão sujeitos a variações em seus parâmetros relacionadas a variação

de temperatura, umidade e outros fatores.

Filtros digitais são versáteis e eficientes em muitas aplicações, porém, sua utilização pode

exigir um alto custo de projeto, comparado aos filtros analógicos, já que é necessário o uso

de ADCs, DACs e unidades de processamento para sua operação. Também deve ser levado

em conta a necessidade de respeitar o teorema da amostragem durante a digitalização do sinal

para evitar o efeito aliasing. Portanto, para garantir que o teorema seja respeitado, um filtro

analógico anti-aliasing (passa-baixa) deve ser aplicado antes do sinal ser amostrado (Smith,

2002; Lathi e Green, 2005).

O último aspecto de classificação, também referido como função de aproximação, está rela-

cionado com vários métodos de projeto para chegar na função de transferência do filtro (H(s))

desejado. Na fase de construção, um pequeno número de especificações de projeto são esta-

belecidos é, a partir deles, uma função de transferência é determinada. Os critérios de projeto

são frequentemente especificados em termos da resposta em frequência desejada, da frequência

de corte, da frequência e atenuação mínima na banda de parada, entre outros. Neste contexto,

as funções de aproximação pode classificar um filtro como: Butterworth, Chebyshev Tipo I,

Chebyshev Tipo II, Elíptico, Bessel ou outros. A escolha é feita com base no conhecimento e

experiência prévio do projetista. Cada tipo de filtro otimiza uma determinada característica de

projeto: o Butterworth é o que proporciona o melhor aplanamento da banda de passagem, os
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Chebyshev tipo I e II possuem uma acentuada inclinação na banda de transição, os Elípticos

possuem uma banda de transição extremamente curta e o Bessel apresenta uma fase bastante

linear na banda de passagem (Augusto, 2011). Dessas cinco funções de aproximação, apenas o

filtro Butterworth é explorado com mais detalhes, visto que este tipo de filtro tem sido ampla-

mente utilizado nas aplicações com sinais eletromiográficos (Nadzri et al., 2014; Young et al.,

2013; Nazmi et al., 2016; Boostani e Moradi, 2003; Huang et al., 2010). Tais filtros são prefe-

ridos por terem uma resposta criticamente amortecida, que produz estimativas mais precisas e

não gera desproporcionalidades em relação aos dados originais. (De Luca et al., 2010; Challis

e Kitney, 1983; Robertson e Dowling, 2003).

2.4.2 Filtros Butterworth

O filtro Butterworth é historicamente um dos primeiros recursos de filtragem desenvolvido e

até os dias atuais são amplamente usados em inúmeras aplicações (Paarmann, 2006). Segundo

Zumbahlen (2007), este tipo de filtro possui o melhor compromisso entre atenuação e resposta

de fase dentre os demais. Ele não tem ondulação na faixa de passagem e nem na faixa de parada

e por isso, muitas vezes é chamado de aproximação maximamente plana. Em compensação,

este filtro alcança esse excelente nivelamento à custa de uma banda de transição relativamente

larga, com características transientes médias (Zumbahlen, 2007). Também são frequentemente

usados como filtro passa-baixa anti-aliasing em aplicações de conversores de dados, onde níveis

precisos de sinal são requeridos em toda a banda passante (Kugelstadt, 2009).

A função-resposta de um filtro Butterworth PB pode ser descrita como é mostrado na Equa-

ção (2.2) (Júnior, 2003; Almeida, 2014):

|𝐻(𝑗𝜔)| =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝐾𝑃 𝐵√

1+( 𝜔
𝜔𝑐

)2𝑛

𝑛 = 1,2,3,...
(2.2)

onde 𝐾𝑃 𝐵 é o ganho do filtro PB quando a frequência 𝜔 é nula; 𝜔𝑐 é a frequência de corte

medida em 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (𝜔𝑐 = 2𝜋𝐹𝑐) e 𝑛 é a ordem do filtro.

Se na Equação (2.2) o valor de 𝜔 for muito maior que o valor de 𝜔𝑐 (𝜔 ≫ 𝜔𝑐), a expressão

para |𝐻(𝑗𝜔)| pode ser aproximada por:

|𝐻(𝑗𝜔)| = 𝐾𝑃 𝐵

(︂
𝜔𝑐

𝜔

)︂𝑛

(2.3)
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Como os gráficos de resposta em frequência geralmente têm seus eixos expressos em escalas

logarítmicas, a unidade utilizada para quantificar a amplitude é o decibel (𝑑𝐵), sendo este 20

vezes o logaritmo do valor absoluto (Lathi e Green, 2005). Portanto, usando a conversão:

|𝐻(𝑗𝜔)|𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔(|𝐻(𝑗𝜔)|), |𝐻(𝑗𝜔)|𝑑𝐵 pode ser dada pela Equação (2.4) (Júnior, 2003):

|𝐻(𝑗𝜔)|𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔𝐾𝑃 𝐵 − 20𝑛𝑙𝑜𝑔
(︂

𝜔

𝜔𝑐

)︂
(2.4)

Vale ressaltar que a Equação 2.4 só é valida para 𝜔 ≥ 𝜔𝑐, visto que foi considerado 𝜔 ≫

𝜔𝑐. Nesta equação, conforme 𝜔 cresce e se distancia de 𝜔𝑐, a amplitude diminui cerca de

20𝑛 𝑑𝐵/𝑑𝑒𝑐. A parcela que é subtraída na Equação 2.4 é a taxa de atenuação (TA) do filtro

Butterworth, como é mostrado na Equação (2.5) (Júnior, 2003):

𝑇𝐴 = −20𝑛𝑙𝑜𝑔
(︂

𝜔

𝜔𝑐

)︂
(2.5)

2.4.3 Estruturas de Implementação

Existem inúmeras estruturas de implementação para filtros ativos. Duas em questão, são am-

plamente utilizadas: estrutura de realimentação múltipla, comumente conhecida como Multiple-

Feedback (MFB) e a estrutura de fonte de tensão controlada por tensão, também denominada

como Sallen-Key (VCVS). Ambas topologias possuem boa estabilidade, baixa impedância de

saída, facilidade de ajuste de ganho e frequência e são relativamente compactos, exigindo pou-

cos componentes para sua composição (Júnior, 2003). Topologias para filtros PF não serão

exploradas nesta seção, já que a função deste tipo de filtro também pode ser alcançada utili-

zando uma configuração associativa de topologias para filtros PB e PA.

As topologias MFB para filtros PB e PA, ambos de segunda ordem, são apresentadas na

Figura 2.13. Estas topologias são frequentemente preferidas devido à baixa sensibilidade asse-

gurada às variações dos componentes. A estrutura MFB também é amplamente utilizada para

estágios de entrada ADC pela sua melhor seletividade comparada as demais topologias.

A MFB oferece uma eficiente rejeição da banda de parada comparado as demais topolo-

gias e tem ganho nulo para ruídos provenientes da entrada não inversora e/ou da corrente de

polarização CC (Steffes, 2006).

Nesta estrutura a resposta em frequência é limitada pela largura de banda do ganho de malha
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(b)
Filtro

Passa-Alta
Multiple Feedback

(a)
Filtro

Passa-Baixa
Multiple Feedback

Figura 2.12: Estrutura de implementação de filtros Multiple Feedback de segunda ordem. (Modificado
de (Zumbahlen, 2017)).

aberta do ampOp. Vale ressaltar que esta estrutura de implementação inverte a fase do sinal

adicionando um deslocamento resultante de 180º. Utilizando as propriedades de um ampOp

e as leis de kirchhoff, a função de transferência (𝐻(𝑠) = 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
) do filtro MFB passa-baixa é

definida pela Equação (2.6) (Zumbahlen, 2017; Steffes, 2006):

𝐻(𝑠) = 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛

=
− 1

𝑅1𝑅3𝐶2𝐶5

𝑠2 + 𝑠 1
𝐶2

(︁
1

𝑅1
1

𝑅3
1

𝑅4

)︁
+ 1

𝑅3𝑅4𝐶2𝐶5

(2.6)

De modo análogo, a função de transferência para um MFB passa-alta é definida pela Equa-

ção (2.7) (Zumbahlen, 2017):

𝐻(𝑠) = 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛

=
−𝑠2 𝐶1

𝐶4

𝑠2 + 𝑠
(︁

𝐶1+𝐶3+𝐶4
𝐶3𝐶4𝑅5

)︁
+ 1

𝑅2𝑅5𝐶3𝐶4

(2.7)

A configuração de Sallen-Key, foi introduzida pela primeira vez por Sallen e Key (1955)

em 1955 após o sucesso nos experimentos realizados no Lincoln Labs do MIT (Massachusetts

Institute of Technology). A topologia VCVS para um PB e um PA de segunda ordem são

apresentadas na Figura 2.13.

A estrutura VCVS é não-inversora, de fácil implementação e utiliza poucos componen-

tes. Comparado ao MFB, esta topologia possui melhor precisão em configurações com ganho

unitário e melhor desempenho para filtros de altas frequências, (Instruments, 2011). Em con-
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(a)
Filtro

Passa-Baixa
Salley-Key

(b)
Filtro

Passa-Alta
Salley-Key

Figura 2.13: Estrutura de implementação de filtros Sallen Key de segunda ordem. (Modificado de
(Zumbahlen, 2012)).

trapartida, a sensibilidade à variações nos valores de componentes é maior comparado ao MFB

(Zumbahlen, 2012).

Baker (2008) demonstra algumas limitações críticas em relação a banda de parada de filtros

PB com topologia VCVS. É esperado que a amplitude de ganho de um filtro analógico PB

diminua continuamente após a frequência de corte. Essa informação não é necessariamente

verdadeira para um filtro PB Sallen-Key. Neste filtro a atenuação é contínua até determinado

ponto, a partir de então, a amplitude começa a crescer com o aumento da frequência. Neste

contexto, Baker (2014) sugere que esta topologia não é recomendada para filtros anti-aliasing

em sistemas de conversão de dados como ADCs.

A função de transferência do filtro VCVS passa-baixa mostrado na Figura 2.13 é definida

pela Equação (2.8) (Zumbahlen, 2012):

𝐻(𝑠) = 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛

=
𝐾 1

𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2

𝑠2 + 𝑠
[︁(︁

1
𝑅1

+ 1
𝑅2

)︁
1

𝐶1
+ (1−𝐾)

𝑅2𝐶2

]︁
+ 1

𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2

(2.8)

onde 𝐾 = 1 + 𝑅3
𝑅4

.

Para o filtro VCVS passa-alta mostrado na Figura 2.13, a função de transferência é descrita

na Equação (2.9) (Zumbahlen, 2012):

𝐻(𝑠) = 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛

= 𝐾𝑠2

𝑠2 + 𝑠

[︃
𝐶2
𝑅2

+ 𝐶1
𝑅2

+ (1−𝐾)𝐶2
𝑅1

𝐶1𝐶2

]︃
+ 1

𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2

(2.9)

Para filtros de primeira ordem, as estruturas VCVS de filtros PB e PA são apresentadas na

Figura 2.14. Estas estruturas são facilmente implementadas devido a simplicidade do projeto e

a menor quantidade de componentes.
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(a) Filtro 
Passa-Baixa
1ª ordem
(VCVS)

(b) Filtro 
Passa-Alta
1ª ordem
(VCVS)

Figura 2.14: Estrutura de implementação de filtros VCVS de primeira ordem. (Modificado de (Júnior,
2003)).

Os filtros de primeira ordem possuem uma maior banda de transição comparada aos de

ordens superiores, afetando significativamente a seletividade do filtro. Porém, esses podem ter

uma alta aplicabilidade em circuitos na qual não exijam uma alta seletividade de frequências

ou em projetos que exijam uma redução de custo e/ou volume, visto que poucos componentes

são utilizados. A função de transferência de um filtro VCVS passa-baixa de primeira ordem é

mostrada na Equação (2.10):

𝐻(𝑠) = 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛

=
𝐾

𝑅1𝐶1

𝑠 +
(︁

1
𝑅1𝐶1

)︁ (2.10)

A função de transferência de um filtro VCVS passa-alta de primeira ordem é mostrada na

Equação (2.11):

𝐻(𝑠) = 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛

= 𝐾𝑠

𝑠 +
(︁

1
𝑅1𝐶1

)︁ (2.11)

As topologias para filtros VCVS e MFB para o rejeita-faixa (notch) são mostradas na Figura

2.15.

A topologia MFB na Figura 2.15(a) é composta por um ampOp, três resistores e dois capa-

citores no primeiro estágio e um ampOp e três resistores no estágio final. O primeiro estágio

é exatamente a topologia MFB usada para um filtro PF (Zumbahlen, 2017) com frequência

de corte inferior (𝐹𝑐𝑖) e superior (𝐹𝑐𝑠) ajustados nos limites da faixa de rejeição. O circuito

configurado como somador no segundo estágio realiza a soma do sinal de entrada (VIN) com

a resposta do filtro PF do primeiro estágio. Já que a estrutura MFB possui um defasamento

de 180º (inversor) na saída, a resposta do segundo estágio é a diferença entre o VIN e o sinal

interferente (Baker, 2014).
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(a) Filtro Rejeita-Faixa (Notch)
Multiple-Feedback de 2ª Ordem

(b) Filtro Rejeita-Faixa (Notch)
Sallen-Key de 2ª Ordem

(a) Filtro Rejeita-Faixa (Notch)
Multiple-Feedback de 2ª Ordem

2º estágio1º estágio

Figura 2.15: Estruturas de implementação de filtros notch de segunda ordem VCVS e MFB.
(Modificado de (Baker, 2014)).

A topologia VCVS na Figura 2.15(b) é muito utilizada devido a sua simplicidade. Este filtro

possui apenas um ampOp, cinco resistores e três capacitores. Outra vantagem deste circuito é

a possibilidade de relacionar matematicamente os valores de resistores e capacitores durante o

projeto. Isto sugere uma maior facilidade de projeto, já que aumenta a disponibilidade comercial

para seus componentes (Baker, 2014).

O levantamento das funções de transferência analíticas para tais topologias serão omitidas

deste documento devido a grande quantidade de termos e operações necessárias para a obtenção

destas expressões. Na Seção 3.1.1.4 será abordada alternativas para a determinação da função

de transferência do filtro RF projetado.

2.4.4 Projeto de Filtros Ativos

A síntese completa de um filtro ativo se dá em duas etapas. A primeira refere-se a escolha

da estrutura de implementação e a estimação matemática dos valores de cada componente físico

do filtro. A segunda, diz respeito a determinação das características e da função de transferência

do filtro de interesse. (Zumbahlen, 2007).

Como mostrado na Seção 2.4.3, as funções de transferência consistem na razão de um nu-
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merador e um denominador. Ambos são funções polinomiais em função de 𝑠. Uma função

de transferência genérica de ordem enésima pode ser escrita como na Equação (2.12) (Pactitis,

2007):

𝐻(𝑠) = 𝐾𝑏0

𝑠𝑛 + 𝑏𝑛−1𝑠𝑛−1 + 𝑏𝑛−2𝑠𝑛−2 + · · · + 𝑏1𝑠 + 𝑏0
(2.12)

onde os coeficientes 𝑏0, 𝑏1,· · · , 𝑏𝑛−1 são calculados dependendo da ordem do filtro. As funções

de filtros Butterworth, Chebyshev, Bessel e outros diferem apenas pela escolha desses coefi-

cientes, que resultam em curvas de resposta ligeiramente diferentes (Pactitis, 2007). Alguns

autores já catalogaram em tabelas esses valores para filtros de até oitava ordem (Zumbahlen,

2007; Pactitis, 2007; Júnior, 2003).

A Tabela 2.2 apresenta os coeficientes para filtros Butterworth. Esta tabela tem um grande

auxílio no projeto de filtros ativos PB e PA, já que esses coeficientes tem relação direta com a

escolha dos valores nominais dos componentes de um filtro (Zumbahlen, 2007).

Tabela 2.2: Coeficientes para projeto de filtros do tipo Butterworth. (Adaptado de (Pactitis, 2007)).

Filtro Butterworth: 𝑠𝑛 + 𝑏𝑛−1𝑠𝑛−1 + 𝑏𝑛−2𝑠𝑛−2 + · · · + 𝑏1𝑠 + 𝑏0
n 𝑏0 𝑏1 𝑏2 𝑏3 𝑏4 𝑏5 𝑏6 𝑏7
1 1,000 – – – – – – –
2 1,000 1,414 – – – – – –
3 1,000 2,000 2,000 – – – – –
4 1,000 2,613 3,414 2,613 – – – –
5 1,000 3,236 5,236 5,236 3,236 – – –
6 1,000 3,863 7,464 9,142 7,464 3,864 – –
7 1,000 4,494 10,098 14,592 14,592 10,098 4,494 –
8 1,000 5,126 13,137 21,846 25,688 21,846 13,137 5,126

Devido a vasta possibilidade de projeto a partir de combinações entre topologias e funções

de cada filtro apresentado anteriormente, fica inviável expressar para todas as estruturas de

implementação, as equações que definem os elementos construtivos dos filtros. Portanto, nesta

seção serão apresentados conceitos práticos e metodologias analíticas que permitem a execução

de apenas alguns projetos de filtros ativos, na qual são utilizados para o desenvolvimento do

sistema de aquisição de sinais eletromiográficos.
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2.4.4.1 Projeto de Filtro PA de Primeira Ordem - VCVS

A partir da Figura 2.14(b), as equações de projeto desse filtro são as seguintes (Júnior, 2003):

𝐾 = 1 + 𝑅2

𝑅3
(2.13)

𝑅1 = 𝑏0

𝜔𝑐𝐶1
(2.14)

onde 𝜔𝑐 = 2𝜋𝐹𝑐 e 𝑏0 é o coeficiente obtido da Tabela 2.2.

𝑅3 = 𝐾𝑅1

𝐾 − 1 (2.15)

Caso 𝐾 = 1, então 𝑅3 deve ser eliminado e 𝑅2 deve ser um curto.

𝑅2 = 𝐾𝑅1 (2.16)

É recomendável que o valor de 𝐶1 seja próximo de 10
𝐹𝑐

, onde 𝐹𝑐 é medido em 𝐻𝑧 e 𝐶1 em 𝜇𝐹

2.4.4.2 Projeto do Filtro PB de Segunda Ordem - MFB

A partir da Figura 2.12(a), as equações de projeto para este filtro são as seguintes (Júnior,

2003):

𝐾 = −𝑅4

𝑅1
(2.17)

𝑅4 = 2(𝐾 + 1)[︁
𝑏1𝐶2 +

√︁
(𝑏1𝐶2)2 − 4𝑏0𝐶5𝐶2(𝐾 + 1))

]︁
𝜔𝑐

(2.18)

onde 𝑏1 e 𝑏0 são os coeficientes da Tabela 2.2.

𝑅1 = 𝑅4

𝐾
(2.19)

𝑅3 = 1
𝑏0𝐶5𝐶2𝜔2

𝑐 𝑅4
(2.20)

Da mesma maneira, 𝐶2 ≈ 10
𝐹𝑐

. Escolhendo 𝐶2 pode-se determinar o valor de 𝐶5:
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𝐶5 ≤ 𝑏2
1𝐶2

4𝑏0(𝐾 − 1) (2.21)

onde o valor comercial de 𝐶5 deve ser o maior possível (respeitando a Equação (2.21)).

2.4.4.3 Projeto de Filtro RF - VCVS

O circuito mostrado na Figura 2.15(b), também conhecido como filtro Duplo-T de entalhe

(ou Twin-T Notch Filter), possui semelhanças tanto com um PB quanto um PA do tipo Sallen

Key. Um dos segmentos (em T) tem uma resposta de baixa passagem e o outro tem uma resposta

de alta passagem. Tais filtros combinados em paralelo produzem a resposta de um rejeita-faixa

com uma frequência central de rejeição (𝐹𝑜) (Eletronics, 2018). O valor de 𝐹𝑜 em termos dos

componentes do circuito é definido pela Equação (2.22) (Horowitz e Hill, 1989; Instruments,

2016a):

𝐹𝑜 = 1
2𝜋

√
𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2

(2.22)

Para facilitar os cálculos na escolha destes componentes, é conveniente fazer as seguintes

considerações (Audio, 2018b; Instruments, 2016a):

𝑅 = 𝑅1 = 𝑅2 = 2𝑅3 (2.23)

𝐶 = 𝐶1 = 𝐶2 = 1
2𝐶3 (2.24)

sendo recomendável que 𝐶 ≈ 10
𝐹𝑜

. Deste modo, a Equação (2.22) se resume a:

𝐹𝑜 = 1
2𝜋𝑅𝐶

(2.25)

Na configuração apresentada na Figura 2.15(b), os resistores 𝑅4 e 𝑅5 aplicam um ganho

no sinal. Além disso, o ajuste adequado destes resistores determinam a seletividade do filtro,

também conhecida como fator 𝑄 (Júnior, 2003). Porém, neste ajuste deve ser considerado

que, conforme 𝑄 aumenta, a profundidade da banda de parada diminui, conforme mostrado na

Figura 2.16.

Para melhorar a harmonia entre essas duas características (profundidade e largura da faixa

de transição), é recomendado que:
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Q = 10

Q = 0,25

Variações de ‘Q’Profundidade
na frequência 

de parada

A
m

pl
itu

de
 (d

B
)

Frequência (Hz)
 520  550      600     650    700    750   800  850  900  950  1k                     1,2k                        1,5k

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

-110

Figura 2.16: Condições de profundidade e largura da faixa de transição em relação da variação do fator
𝑄 em filtros rejeita-faixa (notch). (Modificado de (Audio, 2018a)).

𝑄 = 1
4 − 2𝐾

(2.26)

sendo que 𝑄 ≥ 0,25 e 𝐾 < 2. O valor de 𝐾 pode ser expresso por:

𝐾 = 1 + 𝑅5

𝑅4
(2.27)

Combinando as Equações (2.27) e (2.26) sob os domínios estabelecidos para 𝑄 e 𝐾, os

valores de 𝑅4 e 𝑅5 são escolhidos de modo que 0 < 𝑅5
𝑅4

< 1, ou seja, o resultado da razão entre

os dois resistores deve estar entre 0 e 1 (Horowitz e Hill, 1989). Quanto mais próximo de 1,

maior será a seletividade do filtro, em contrapartida, menor será a profundidade da amplitude

em 𝐹𝑜. De modo análogo, quanto mais próximo de 0, menor será o fator Q e maior será a

rejeição de 𝐹𝑜.

2.4.4.4 Considerações Relevantes

Algumas vezes, ao se projetar filtros ativos, pode-se obter capacitâncias muito grandes e re-

sistências muito pequenas. Do ponto de vista técnico, esta situação deve ser evitada. Resistores

muito pequenos não são recomendados para circuitos com ampOps e capacitores muito grandes

são volumosos, caros e raros no comércio em geral. Nessa circunstância, utiliza-se a regra de

escalamento de impedância: "Um filtro ativo não tem sua performance alterada quando mul-

tiplicamos (ou dividimos) os valores dos resistores por um fator 𝑚 > 1, desde que os valores
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dos capacitores sejam divididos (ou multiplicados) pelo mesmo fator" (Júnior, 2003).

Na fase de análise, o projeto do filtro experimental pode ser analisado por softwares de

simulação que podem determinar as características não especificadas pelos critérios de projeto

como, resposta de fase, atraso de grupo, resposta ao impulso, dentre outras. Deste modo, vários

projetos concorrentes podem ser comparados em termos de resultados de análise para uma

seleção final. Quanto mais conhecimento e experiência o projetista tiver com as características

de vários tipos de filtro, menos tempo e esforço são gastos na análise (Paarmann, 2006).
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CAPÍTULO 3

Materiais e Métodos

3.1 Especificação de Elementos e Desenvolvimento do Protótipo

Com base nos critérios, técnicas, recursos e princípios acerca do condicionamento e aqui-

sição de sinais eletromiográficos, revisados nos capítulos anteriores, nesta seção é apresentado

toda metodologia para a especificação de elementos e desenvolvimento do sistema.

Há pelo menos duas partes de análise, especificação e implementação em que o projeto

pode ser dividido: o circuito de adequação e condicionamento do sinal adquirido diretamente

dos eletrodos (sinal puro) e; a base de aquisição, munida de uma unidade microprocessada, um

ADC, uma IHM e botões de navegação.

No circuito de condicionamento de sinais sEMG, as etapas estruturais exibidas na Figura

2.11 são reproduzidas de maneira idêntica para todos os canais. Portanto, as considerações

apresentadas nesta seção serão referidas a apenas um canal. Posteriormente, o circuito completo

contemplando todos os canais será exibido com maiores detalhes. O CI ampOp utilizado para a

elaboração dos filtros PA, PB e RF foi o TL072 (Instruments, 2017).

3.1.1 Circuito de Condicionamento dos Sinais

Na Figura 2.11 foi apresentada a estrutura básica de condicionamento, interposta entre a

origem do sinal mioelétrico e o ADC. Este circuito é responsável por identificar, amplificar e

filtrar o sinal sEMG puro. Apesar deste sinal sofrer modificações do circuito como um todo, a

configuração das etapas em cascata permite a especificação e o projeto de cada estágio separa-

damente.
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3.1.1.1 Amplificador de Instrumentação

A Seção 2.3 mostrou diversos argumentos que fazem o ampIn ser o amplificador diferen-

cial mais indicado para tal aplicação. Na escolha deste dispositivo, foram considerados alguns

fatores relacionados as características, o custo e a disponibilidade. Diversos CIs comerciais

atendem as exigências necessárias para um sistema de condicionamento eletromiográfico, mas

somente alguns CIs são apresentados na Tabela 3.1. Os dispositivos listados nesta tabela fo-

ram selecionados com base na sua utilização em trabalhos científicos com propósitos similares.

Junto com a identificação do ampIn, são mostradas algumas informações importantes para a

escolha mais adequada. Em relação as características apresentadas, os valores são típicos a 25

º𝐶 e com alimentação de ±15 𝑉 .

Tabela 3.1: Comparação das principais características dos amplificadores de instrumentação.

Características típicas dos amplificadores de instrumentação

Modelo CMRR
(𝑑𝐵)

Offset
(𝜇𝑉𝑚𝑎𝑥)

Resposta em
Freq. (𝐺 = 100)

Custo
($)

Disponi-
bilidade

AD 620A 110 125 120 𝑘𝐻𝑧 9,12 Média
AD 8220A 94 250 120 𝑘𝐻𝑧 8,39 Média
INA114AP 106 50 10 𝑘𝐻𝑧 10,37 Média
INA106P 100 200 5 𝑀𝐻𝑧 11,39 Baixa
INA118P 110 50 70 𝑘𝐻𝑧 11,67 Média
INA126P 94 250 9 𝑘𝐻𝑧 4,06 Alta
INA128P 125 50 200 𝐾𝐻𝑧 11,49 Média

Documentação e trabalhos relacionados dos amplificadores de instrumentação
Modelo Usado por: Datasheet

AD 620A (Ahamed et al., 2015) (Devices, 2003)
AD 8220A (Jang et al., 2017; Huynh e Chung, 2017) (Devices, 2006)
INA114AP (Al-Quraishi et al., 2014b; De la Rosa et al., 2010) (Brown, 1998)
INA106P (Desa et al., 2016) (Instruments, 2003)
INA118P (Tariquzzaman et al., 2016b) (Instruments, 2016b)
INA126P (Kusche et al., 2018; Laskoski e Pichorim, 2008) (Instruments, 2015)
INA128P (Pradhan et al., 2016) (Instruments, 2018a)

Na Tabela 3.1, o custo foi cotado no primeiro semestre de 2018 e preenchido com o menor

valor encontrado no mercado. Os critérios estipulados para a avaliação de disponibilidade fo-

ram baseados no número de estabelecimentos com estoque e no tempo de entrega do produto.

Como esperado, todas as características tecnológicas (CMRR, offset e resposta em frequência)

atendem as necessidades do circuito.

Embora alguns CIs apresentem excelentes propriedades em relação aos níveis de offset e

CMRR, como o INA128P e o INA118P, a avaliação dos requisitos do sistema é indispensável
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para a escolha mais adequada. O projeto a ser elaborado deve essencialmente exigir o menor

custo possível e os quatro canais do sistema evidencia um fator multiplicativo no preço deste

CI, visto que cada canal conta com um ampIn. Ao analisar este quesito, o INA126P é o mais

adequado. Este CI também se torna mais conveniente ao considerar sua alta disponibilidade.

Quanto ao CMRR, este também está dentro dos padrões estabelecidos na Seção 2.3.

Apesar da tensão de offset do INA126P ser uma das maiores dentre todas, verifica-se que

este parâmetro não é substancialmente prejudicial à qualidade do circuito de condicionamento

dada tal aplicação. Em virtude da tensão de offset ser constante, esta característica se torna

imperceptível para a atuação do controle, pois nos modelos de controle a serem elaborados,

apenas as variações pertinentes do sinal de um movimento para outro são relevantes.

Por fim, das análises realizadas, o ampIn selecionado para compor o circuito de condiciona-

mento é o INA126P. A configuração de pinos e o arranjo interno deste CI é exibido na Figura

3.1.

(a)  Esquema    
Simplificado (c) Configuração dos pinos

(b) Desenho

Figura 3.1: Esquemático do INA126. (Adaptado de: (Instruments, 2015)).

A tensão de saída deste CI é calculada pelo produto do ganho 𝐺 = 𝐾𝑎𝑚𝑝𝐼𝑛 e a diferença

entre as entradas 𝑉 +
𝐼𝑁 e 𝑉 −

𝐼𝑁 . O ganho é definido por:

𝐾𝑎𝑚𝑝𝐼𝑛 = 5 + 80 𝑘Ω
𝑅𝐺

(3.1)

onde 𝑅𝐺 é o resistor conectado aos pinos 1 e 8 é responsável por determinar o ganho deste

amplificador (Instruments, 2015). Como o ganho do circuito de condicionamento não é imposto
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somente neste estágio, foi mais conveniente conectar um potenciômetro de precisão (trimpot de

25 voltas (Bourns, 2017)), ao invés de determinar um ganho e utilizar um resistor fixo. Isto

permite o ajuste fino do ganho para que a faixa de amplitude do sinal possa ser adequado ao

intervalo de leitura do ADC. Porém, é esperado que o ganho deste estágio de amplificação gire

em torno de 100 𝑉/𝑉 .

Nos pinos 2 e 3 são conectados as entradas que receberão o cabeamento dos eletrodos. O

pino 5 recebe tanto a referência da bateria quanto o cabo do eletrodo de referência. O sinal

diferencial amplificado e com redução significativa de interferências em modo comum é lido no

pino 6, onde será conectado o próximo estágio do circuito, o filtro passa-alta.

3.1.1.2 Filtro Passa-Altas

Este estágio do circuito tem como principais objetivos:

• eliminar as frequências abaixo de 20 𝐻𝑧, que possuem um menor grau de significância

para a interpretação do sinal sEMG;

• atenuar artefatos provenientes da movimentação dos cabos e do deslocamento dos eletro-

dos fixados à pele;

• suprimir a componente CC do sinal;

Vinculando cada um desses objetivos ao contexto em que o sistema é proposto, algumas

considerações foram feitas:

• a seletividade do filtro passa-alta pode ser moderada desde que existam meios seguros

para inibir a movimentação dos cabos e eletrodos, pois mesmo que as parcelas do espectro

de frequência abaixo de 20 𝐻𝑧 sejam menos expressivas, tais informações não afetam o

sinal;

• tendo em vista a aplicação do protótipo no controle em tempo real com todo sistema

eletrônico embarcado no dispositivo protético, é necessário otimizar a quantidade de ele-

mentos e o volume do circuito;

• qualquer filtro passa-alta é altamente eficiente na supressão da componente CC devido à

impedância capacitiva ligada em série no caminho do sinal.
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Esta contextualização sugere que o modelo do filtro passa-alta seja de primeira ordem, visto

que nesta configuração exige-se menos componentes, consequentemente menores custos e uma

TA de aproximadamente -20 𝑑𝐵/𝑑𝑒𝑐, suficiente para atenuar interferências de baixa intensi-

dade. Porém, como mencionado, há a necessidade de criar meios de evitar a formação de ruídos

em baixa frequência. Uma alternativa para este problema é a utilização de cabos blindados com

tamanhos reduzidos e eletrodos de boa qualidade.

Deste modo, a topologia utilizada no projeto deste filtro é a mesma apresentada na Figura

2.14(b). Os parâmetros de projeto são apresentados na Tabela 3.2.

Tabela 3.2: Parâmetros de projeto para o filtro PA.

Parâmetro Valor Unidade
𝐹𝑐𝑃 𝐴 15,0 𝐻𝑧

𝐾𝑃 𝐴 5,0 𝑉/𝑉

𝐶1𝑃 𝐴
10
𝐹 𝑐 ≈ 1,0 𝜇𝐹

Segundo Amrutha (2017), artefatos de movimento normalmente estão entre 1 - 10 𝐻𝑧. Por-

tanto, a escolha da 𝐹𝑐 = 15,0 𝐻𝑧 propicia uma melhor passagem das frequências acima de 20

𝐻𝑧 do mesmo modo que não impede que as parcelas interferentes sejam atenuadas. Devido

ao alto ganho exigido pelo circuito de condicionamento, é conveniente introduzir mais de um

estágio de amplificação ao longo do condicionador. Como a topologia VCVS permite ganhos

maiores que a unidade, foi oportuno amplificar o sinal com 𝐾𝑃 𝐴 = 5,0 𝑉/𝑉 . A escolha do

valor de 𝐶1𝑃 𝐴 também levou em conta a disponibilidade deste componente em laboratório.

Utilizando as Equações (2.13), (2.14), (2.15) e (2.16), os demais parâmetros foram determi-

nados e seus valores são mostrados na Tabela 3.3.

Tabela 3.3: Valores calculados e comerciais dos componentes especificados para o filtro PA.

Componentes determinados Especificações encontradas
Componente Valor calculado Valor usado Parâmetro Valor projetado

𝑅1𝑃 𝐴 10,610 𝑘Ω 10,00 𝑘Ω 𝐹𝑐𝑃 𝐴 15,92 𝐻𝑧

𝑅2𝑃 𝐴 53,052 𝑘Ω 53,60 𝑘Ω 𝐾𝑃 𝐴 5,03 𝑉/𝑉

𝑅3𝑃 𝐴 13,263 𝑘Ω 13,30 𝑘Ω – –
𝐶1𝑃 𝐴 – 1,00 𝜇𝐹 – –

A função de transferência deste filtro, calculada a partir da Equação (2.11) utilizando os

dados da Tabela 3.3, é mostrada na Equação (3.2):

𝐻(𝑠)𝑃 𝐴 = 5,03𝑠

𝑠 + 100,00 (3.2)
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3.1.1.3 Filtro Passa-Baixa

Além da necessidade básica de atenuar as porções com frequências superiores a 500 𝐻𝑧 do

sinal, o filtro PB também deve atuar como um agente anti-aliasing para condicionar a entrada

no ADC. No projeto deste filtro foi proposto a estrutura MFB de segunda ordem, já que esta

topologia possui seletividade relativamente superior a VCVS (Steffes, 2006). Além disso, a

limitação crítica encontrada por Baker (2008) no uso da topologia VCVS em filtros anti-aliasing

poderia impor uma vulnerabilidade ao sistema. A topologia escolhida foi apresentada na Figura

2.12(a).

A 𝐹𝑐 determinada para um filtro anti-aliasing não necessariamente é definida como a frequên-

cia de Nyquist1. A banda de transição existente em todos os filtros práticos, localizada entre 𝐹𝑐

e a banda de parada, pode impor frequências superiores a 𝐹𝑐 no sinal amostrado criando o efeito

aliasing (Instruments, 2018b). Uma das recomendações para o projeto desses filtros é a redu-

ção da banda de transição utilizando filtros de maior ordem e com melhor seletividade (Baker,

2015). Outra solução é elevar a taxa de amostragem a frequências maiores que 2𝐹𝑐.

Para aumentar a seletividade, seria necessário projetar um filtro PB de ordem superior a 2

(𝑛 > 2). Assim, o circuito do PB contaria com pelo menos duas vezes a estrutura vista na

Figura 2.12(a), já que filtros ativos de ordens mais elevadas são obtidos por meio da adição de

novas estruturas em cascata (Instruments, 2011). Esta solução gera maior custo e volume, o que

pode afetar a proposta do projeto.

Para amenizar um possível efeito aliasing, sem afetar de maneira considerável o espectro do

sinal filtrado, a frequência de corte foi reduzida para 375 𝐻𝑧. Apesar de atenuar parte da banda

que compreende o sinal (20 - 500 𝐻𝑧), a potência espectral deste intervalo (375 - 500 𝐻𝑧) é

consideravelmente menor que a da banda passante.

Na Tabela 3.4, são apresentados os parâmetros de projeto deste filtro.

Tabela 3.4: Parâmetros de projeto para o filtro PB.

Parâmetro Valor Unidade
𝐹𝑐𝑃 𝐵 375,0 𝐻𝑧

𝐾𝑃 𝐵 12,0 𝑉/𝑉

𝐶2𝑃 𝐵
10
375 ≈ 200,0 𝑛𝐹

O ganho de 12 vezes neste estágio foi definido de modo que o circuito completo de filtra-

1Definida como a metade da frequência de amostragem.
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gem (PA, PB e RF) entregue ao sinal um ganho de 60 a 100 vezes a amplitude de entrada.

Deste modo, considerando variações no ganho do ampIn de até 100 𝑉/𝑉 , todo o circuito de

condicionamento garante ganhos de 300 a 6.000 𝑉/𝑉 .

Apesar da equação sugerida para determinar 𝐶2𝑃 𝐵 indicar uma capacitância de 266,7 𝑛𝐹

( 10
375 = 0,02667), o valor de 200 𝑛𝐹 foi utilizado devido a maior disponibilidade em laboratório.

Utilizando as Equações (2.17), (2.18), (2.19), (2.20) e (2.21), os demais parâmetros foram

determinados e seus valores são mostrados na Tabela 3.5.

Tabela 3.5: Valores calculados e comerciais dos componentes especificados para o filtro PB.

Componentes determinados Especificações encontradas
Componente Valor calculado Valor usado Parâmetro Valor projetado

𝑅1𝑃 𝐵 3,25 𝑘Ω 2,74 𝑘Ω 𝐹𝑐𝑃 𝐵 377,02 𝐻𝑧

𝑅3𝑃 𝐵 3,00 𝑘Ω 2,74 𝑘Ω 𝐾𝑃 𝐵 12,22 𝑉/𝑉

𝑅4𝑃 𝐵 39,01 𝑘Ω 33,00 𝑘Ω – –
𝐶2𝑃 𝐵 – 200 𝑛𝐹 – –
𝐶5𝑃 𝐵 ≤7,69 𝑛𝐹 10 𝑛𝐹 – –

Devido à indisponibilidade de alguns componentes, houve a necessidade de realizar mo-

dificações relevantes nas especificações deste projeto. A capacitância comercial designada ao

componente 𝐶5𝑃 𝐵 contradiz a Equação (2.21), porém, foi verificado que pequenas variações no

valor calculado de 𝐶5𝑃 𝐵 não trazem alterações significantes nas características de projeto. Esta

verificação foi realizada empiricamente através de uma ferramenta online desenvolvida para o

auxílio em projetos de filtros ativos disponível em (Design, 2018). Com esta modificação no

capacitor, houve uma pequena variação na frequência de corte (≈ 2 𝐻𝑧) e uma diminuição

irrelevante na seletividade do filtro (da ordem de 10−3).

Outra consideração realizada foi assumir 𝑅1𝑃 𝐵 = 2,74 𝑘Ω (valor mais próximo disponível

em laboratório). Assim, da Equação (2.17) tem se que:

𝑅4 = 𝐾𝑅1 = (12)(2,74) = 32,88 𝑘Ω

resultando em um resistor comercial de 33,00 𝑘Ω. Por fim, substituindo os novos valores de

𝐶5𝑃 𝐵 e 𝑅4𝑃 𝐵 na Equação (2.20), tem-se 𝑅3𝑃 𝐵 = 2,70 𝑘Ω.

Uma vez definida todos os componentes do filtro, foi levantada a função de transferência do

filtro PB. Substituindo os valores da Tabela 3.5 na Equação (2.6) tem-se que:
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𝐻(𝑠)𝑃 𝐵 = − 6,859 · 107

𝑠2 + 3855,219𝑠 + 5,612 · 106 (3.3)

Com base na análise de 𝐻(𝑠)𝑃 𝐵 é possível verificar se as modificações realizadas neste

projeto são satisfatórias em relação as necessidades do sistema.

3.1.1.4 Filtro Rejeita-Faixa (Notch)

Para suprimir a interferência gerada pela rede elétrica na gravação eletromiográfica é sensato

elaborar um filtro altamente seletivo que realize a remoção desta componente de frequência fixa

em 60 𝐻𝑧. Porém, em aplicações de sistemas de aquisição eletromiográfica o uso deste filtro

nem sempre é vantajoso devido às parcelas de informação do sinal que são perdidas junto ao

ruído (atenuação nas proximidades de 60 𝐻𝑧). Neste contexto, também foi projetado um filtro

RF (Notch) para avaliar o grau de importância desta etapa em sistemas de aquisição voltados

para aplicações de controle de sistemas protéticos. A estrutura proposta para este filtro foi

a VCVS devido a sua simplicidade em comparação com a estrutura MFB. A Tabela 3.6 são

apresentados os parâmetros de projeto deste filtro.

Tabela 3.6: Parâmetros de projeto para o filtro RF (Notch).

Parâmetro Valor Unidade
𝐹𝑜𝑅𝐹 60,0 𝐻𝑧

𝑄𝑅𝐹 2 –
𝐶𝑅𝐹

10
60 ≈ 100,0 𝑛𝐹

𝑅5𝑅𝐹 2,2 𝑘Ω

Mesmo que a filtragem nesta região do espectro de frequência seja crítica, exigindo uma

dinâmica de atenuação bastante rápida, filtros (deste tipo) projetados com 𝑄 muito elevado

podem ter resultados insatisfatórios, visto que a profundidade da banda de parada não é capaz

de atenuar com eficácia o ruído em sua totalidade (Horowitz e Hill, 1989). Assim, o valor de

𝑄𝑅𝐹 = 2,0, apesar de estimado arbitrariamente, sugere uma condição moderada para se obter

um bom custo benefício deste filtro. O resistor 𝑅5𝑅𝐹 foi escolhido com base na disponibilidade

do componente.

Utilizando as Equações (2.23), (2.24), (2.25), (2.26) e (2.27), os demais parâmetros foram

determinados e seus valores são mostrados na Tabela 3.7.

Na prática, há uma certa dificuldade em harmonizar as impedâncias do circuito de modo que
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Tabela 3.7: Valores calculados e comerciais dos componentes especificados para o filtro RF (Notch).

Componentes determinados Especificações encontradas
Componente Valor calculado Valor usado Parâmetro Valor projetado

𝑅1𝑅𝐹 26,53 𝑘Ω 27,00 𝑘Ω 𝐹𝑜𝑅𝐹 58,95 𝐻𝑧

𝑅2𝑅𝐹 26,53 𝑘Ω 27,00 𝑘Ω 𝐾𝑅𝐹 1,75 𝑉/𝑉

𝑅3𝑅𝐹 13,26 𝑘Ω 12,00 𝑘Ω – –
𝑅4𝑅𝐹 1,65 𝑘Ω 1,65 𝑘Ω – –
𝑅5𝑅𝐹 – 2,20 𝑘Ω – –
𝐶1𝑅𝐹 100 𝑛𝐹 100 𝑛𝐹 – –
𝐶2𝑅𝐹 100 𝑛𝐹 100 𝑛𝐹 – –
𝐶3𝑅𝐹 200 𝑛𝐹 200 𝑛𝐹 – –

𝐹𝑜𝑅𝐹 seja exatamente igual ao valor definido para o projeto. Isto é devido à indisponibilidade

no mercado dos valores precisamente calculados. Apesar destas aproximações necessárias, o

𝐹𝑜𝑅𝐹 projetado para 58,95 𝐻𝑧 é suficiente para atender a especificação de 60 𝐻𝑧. O valor de

𝐾𝑅𝐹 = 1,75 𝑉/𝑉 é definido pela Equação (2.27) e possui relação direta com o valor de 𝑄𝑅𝐹 .

Devido à necessidade de realizar cálculos dispendiosos para definir a função de transferência

analítica do filtro RF (Notch), outra metodologia foi adotada para determinar esta expressão.

Este procedimento contou com o auxílio do software gratuito Xfunc, desenvolvido em 1993

pela Shell Program (Program, 1993). A Figura 3.2 mostra uma visão geral de algumas telas do

software.

Tela de edição

Programação SPICE

Figura 3.2: Visão geral do software Shell Xfunc 2.1.

Baseado na plataforma DOS (sigla para: Disk Operating System), a programação nele é
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realizada por meio da linguagem SPICE, onde o circuito analisado é interpretado pelas linhas

de comando.

Na Figura 3.2 também é mostrada a tela de edição onde é inserido a programação em SPICE.

O primeiro termo de cada linha é o identificador do componente eletrônico, o segundo e o

terceiro são os nós em que este é inserido e o último corresponde ao valor do elemento. No

caso do ampOp denominado A1, a ordem de identificação é dada respectivamente pelos nós: de

entrada não-inversora, de entrada inversora e de saída. Na primeira linha, VS indica a fonte de

entrada conectada aos nós 0 e 1, com tensão de 1 𝑉 . No final da programação, VM indica um

ponto de análise do circuito (saída) conectado aos nós 0 e 5.

Após compilar o programa, a função de transferência é calculada e apresentada pelo pro-

grama como pode ser visto na Figura 3.3.

Função de 
transferência H(s)RF

Figura 3.3: Resultado de 𝐻(𝑠)𝑅𝐹 encontrado pelo software Shell Xfunc 2.1.

Portanto, a função de transferência do filtro RF (Notch) encontrado pelo software foi:

𝐻(𝑠)𝑅𝐹 = 2,333𝑠3 + 864,198𝑠2 + 320073𝑠 + 1,334 · 108

𝑠3 + 216,049𝑠2 + 34293,600𝑠 + 5,716 · 107 (3.4)

3.1.1.5 Considerações Acerca dos Aspectos Físicos da Placa de Condicionamento

Para o desenvolvimento do layout da placa foi utilizada uma plataforma online de projeto

e confecção de circuitos elétricos/eletrônicos chamada EasyEDA - Design PCB disponível em

(EAD, 2018). Na Figura 3.4 é mostrado o circuito de condicionamento projetado para cada

canal.

Com o intuito de usar este protótipo em aplicações embarcadas como nos sistemas protéti-

cos, é fundamental que o arranjo dos componentes seja otimizado, de modo que as dimensões
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Figura 3.4: Projeto esquemático do circuito de condicionamento de sinais sEMG para 1 canal.

da placa sejam as menores possíveis. Mesmo que em sua primeira versão, o circuito tome di-

mensões incompatíveis para tal uso, esta preocupação deve ser tomada pela possibilidade de

se desenvolver em trabalhos futuros, novas versões do protótipo em SMD (sigla para: Surface

Mounting Device). Neste tipo de montagem, além do aproveitamento de ambas as faces da

placa, os componentes SMD são geralmente muito menores do que os componentes convenci-

onais (também chamados de pin through-hole). Assim, o circuito de condicionamento poderia

ter dimensões dezenas de vezes menores que as do protótipo inicial.

Foram elaboradas duas placas: uma contendo o ampIn e os filtros PA e PB; e outra contendo

somente o filtro RF (Notch). A Figura 3.5 mostra o desenho gráfico do layout gerado para a

placa de circuito impresso (PCB) de ambas as placas juntamente com as suas dimensões.

A concepção da montagem do filtro RF (Notch) em uma placa distinta do restante do circuito

foi a escolha mais coerente para avaliar a real necessidade desta etapa no circuito de condici-

onamento. O uso de interruptores, transistores ou qualquer outro tipo de acionamento para

determinar a passagem do sinal neste filtro ou não, foi descartada devido aos seguintes fatores:
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NOTCH 60 Hz

45
 m
m

45 
mm

35 mm

23 mm

Sinal 
p/ RF

Fonte p/ RF

Figura 3.5: Desenho gráfico do layout das placas de condicionamento.

• o uso de mais componentes para o acionamento deste filtro acarretaria em um aumento de

volume, custo e complexidade no projeto da placa de condicionamento;

• caso fosse constatado que a influência deste filtro é negativa ou irrelevante para a aplica-

ção, o filtro RF (Notch) estaria amarrado ao restante do circuito e sem utilidade. Neste

sentido, haveria um prejuízo no que se refere as dimensões do circuito de condiciona-

mento efetivo;

• poderia haver o aumento indireto dos custos, visto que um módulo facilmente desacoplá-

vel poderia ser usado em outras aplicações.

Portanto, o uso do filtro RF (Notch) nesta configuração se dá por meio do encaixe dos três

pinos laterias (de cada lado) existentes na parte superior das placas. De um lado se tem a entrada

de alimentação do RF e do outro a entrada do sinal. Com o filtro RF acoplado, a leitura do sinal

deve ser realizada nos pinos de saída indicados nesta mesma placa.

3.1.2 Especificação e Desenvolvimento da Base de Aquisição

Neste ponto, o sinal analógico resultado da amplificação e filtragem do circuito de con-

dicionamento projetado, deve ser transformado em um sinal digital para que as informações

eletromiográficas sejam lidas pela unidade de processamento. Como descrito na Seção 2.3.3,

o meio mais adequado para realizar esta conversão é utilizando um ADC com especificações

suficientes para atender a este tipo de sinal.
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3.1.2.1 Especificação do Microcontrolador

Os microcontroladores com arquitetura ARM têm sido amplamente utilizados nos últimos

anos devido à simplicidade e eficiência das instruções em tal arquitetura, na qual se destaca por

sua velocidade de execução e a baixa potência consumida (Furber e Furber, 1996). A placa

de desenvolvimento comercialmente conhecida como Arduino DUE foi usada para a aquisição

e processamento dos sinais sEMG. Esta tecnologia é uma plataforma de hardware, software

e conteúdo de código aberto mundialmente conhecida por facilitar a implementação de diver-

sos projetos relacionados a internet das coisas, robótica, arte e design entre outros (Arduino,

2018). O microcontrolador desta placa é o ATMEL SAM3X8E (Corporation, 2015) que possui

um processador ARM Cortex-M3 (ARM, 2006). Na Tabela 3.8 são apresentadas as principais

especificações deste microcontrolador.

Tabela 3.8: Especificações técnicas da placa de desenvolvimento Arduino DUE. (Adaptado de
(Arduino, 2018))

Especificações técnicas do Arduino DUE
Microcontrolador AT91SAM3X8E
Tensão de operação 3,30 𝑉

Nº de entradas analógicas 12 (ADC)
Nº de saídas analógicas 2 (DAC)
Nº de entradas/saídas digitais 54 (dos quais 12 são saídas PWM)
Memória FLASH 512 𝐾𝐵

Velocidade de clock 84 𝑀𝐻𝑧

Dimensões (comp. x largura) 101,52 𝑚𝑚 x 53,3 mm

O Arduino DUE possui 12 ADCs de 12 bits de resolução. Estes são de alta velocidade e

podem operar com frequências de amostragem de até 100 𝑘𝐻𝑧. A faixa de operação dos con-

versores vão de 0 a 3,3 𝑉 . A resolução de quantização deste conversor é determinada utilizando

a Equação (2.1) como segue:

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙. = (3,30 − 0,00)
212 = 805,7 𝜇𝑉

Esta resolução pode ser considerada suficientemente pequena, visto que o ajuste de ganho

realizado no ampIn é determinado de modo que a amplificação total do sinal sEMG tenha a

maior abrangência possível dentro da faixa de operação dos ADCs do Arduino DUE.

Em decorrência do sinal sEMG conter amplitudes positivas e negativas em seu domínio, o

uso deste ADC pode ser inviável, já que o intervalo de leitura do mesmo compreende apenas
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tensões positivas. Porém, microcontroladores com ADCs que operam em faixas simétricas

de tensão são caros e possuem uma menor disponibilidade comercial. Para solucionar este

problema, foi implementado o circuito mostrado na Figura 3.6.

Figura 3.6: Circuito auxiliar para adequar as parcelas negativas do sinal sEMG a entrada do ADC.

Este circuito é conectado entre o condicionador e o ADC e é formado por um capacitor de

acoplamento e um divisor de tensão. No divisor de tensão, são empregados dois resistores de

mesmo valor ligados em série com o pino de 3,30 𝑉 do Arduino DUE e o comum (GND). A

entrada do ADC é ligada no ponto médio do divisor, adicionando um nível de base constante

no sinal dado por:

𝑉𝑖𝑛𝐴𝐷𝐶 = 𝑅2𝐴𝐷𝐶

𝑅1𝐴𝐷𝐶 + 𝑅2𝐴𝐷𝐶

𝑉3,30𝑉 + 𝑉𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟

= 1
2(3,30) + 𝑉𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑉𝑖𝑛𝐴𝐷𝐶 = 1,65 𝑉 + 𝑉𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟

(3.5)

O emprego deste circuito, adiciona uma amplitude constante equivalente a metade da tensão

máxima de leitura do ADC na linha de base apresentada na Figura 2.9. Este deslocamento pode

ser interpretado como uma alteração no valor do eletrodo de referência, visto que na ausência

de contrações musculares o valor médio do sinal esperado passa a ser 1,65 𝑉 . Isto permite que

as porções negativas possam ser lidas pelo ADC no intervalo de 0 a 1,65 𝑉 .

3.1.2.2 Interface Homem-Máquina

Durante a aquisição, é alocado junto a cada dado registrado, um valor referente ao movi-

mento que está sendo executado. Deste modo, todos os dados sEMG que serão usados para

fases de treinamento e criação de modelos matemáticos possuem uma referência do movimento

correspondente o qual pertencem. Esta referência permite que os métodos de elaboração de

modelos para sistemas de controle identifiquem o registo sEMG como entrada e a referência
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como saída desejada para o dispositivo protético. Portanto, é fundamental que o movimento

proposto pelo protocolo de coleta e o movimento executado pelo usuário sejam equivalentes e

sincronizados.

Para que não haja perda de sincronia durante as transições de um movimento para outro e

a realização das contrações musculares sejam padronizadas, foi proposto uma base de suporte

para configuração e monitoramento das coletas feitas pelo protótipo. Além do microcontrolador,

esta base conta com um display LCD, uma barra de LED, e botões de navegação. Esta foi

montada primeiramente no ambiente de simulação do software Fritzing 9.3b (Fritzing, 2018)

como é mostrado na Figura 3.7.

Display LCD 16x2

Barra de LED

A
r
d
u
i
n
o
 
D
U
E

Botões

Display LCD 16x2

Entradas 
do ADC

Figura 3.7: Simulação da montagem do circuito da base de aquisição utilizando o software Fitzing.

Este conjunto tem o papel de criar uma interface entre o sistema e o usuário. Os elementos

que a compõe realizam as seguintes funções:

• o display LCD 16x2 (HD44780) (Ltd, 2012) é o responsável por apresentar ao usuário te-

las de inicialização e de configuração de parâmetros, como de frequência de amostragem,

duração do movimento e escolha dos protocolos pré-configurados. Além dessas telas, du-

rante a aquisição dos sinais, na tela é mostrada a descrição do movimento que deve ser

realizado como: fechar a mão, relaxar a mão, entre outros;

• a barra de LEDs é utilizada como um recurso de monitoração do tempo de execução do

movimento. Pela disposição sequencial dos LEDs ao longo da barra, é possível criar uma
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contagem regressiva apagando os LEDs em períodos igualmente espaçados até que seja

alcançado o tempo total de realização do movimento;

• os botões de navegação permitem ao usuário navegar entre as telas e selecionar as confi-

gurações desejadas antes do início da coleta.

Após alguns testes e a validação das conexões dos elementos da Figura 3.7, o projeto da

PCB desta base de aquisição foi montado e é mostrado na Figura 3.8.

Figura 3.8: Projeto da PCB do circuito da base de aquisição.

Apenas a barra de LED e os botões foram soldados nesta PCB. O microcontrolador é co-

nectado na base por meio de um encaixe de pinos, assim como é feito para a PCB do circuito

RF (Notch). Isto é devido ao modo didático que o Arduino DUE dispõe seus contatos (utili-

zando barras de pinos do tipo fêmea). O display LCD também é encaixado da mesma maneira.

Esta configuração foi conveniente para um melhor aproveitamento espacial da base, visto que

embaixo do display foram colocados 2 canais de eletromiografia.

3.1.3 Algoritmo do Protocolo de Coleta

Por se tratar de um microcontrolador programável, foi implementado no hardware do Ar-

duino DUE um algoritmo para criação da interface e das funções que realizam os procedimentos

de aquisição. Na Figura 3.9 é mostrado um diagrama esquemático estrutural do algoritmo.

O primeiro bloco de código refere-se a inicialização das bibliotecas, constantes, variáveis

e da função setup. Nesta função são configurados os pinos utilizados para os LEDs, o display

LCD, os botões e a porta utilizada para a comunicação serial. No segundo bloco, denominado

Função Principal, existem pelo menos duas etapas que o algoritmo pode ser dividido. A fun-
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ALGORITMO 
IMPLEMENTADO 
PARA BASE DE 
AQUISIÇÃO

● Inicialização das variáveis
● Configuração dos pinos de entrada e 

saída
● Abertura da comunicação serial (UART)

FUNÇÃO PRINCIPAL 
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Figura 3.9: Diagrama esquemático do algoritmo implementado para a aquisição dos dados.

ção denominada select define os parâmetros que coordenam o protocolo de coleta. A função

chamada Coleta sEMG coordena o processo de aquisição do sinal.

No terceiro bloco, primeiramente é selecionado qual o modo de coleta a ser realizado. Foram

definidos dois modos de coleta: o movimento periodicamente repetido (MPR); e os movimen-

tos periodicamente diferentes (MPD). No MPR, o conjunto de dados é formado por apenas um

único movimento ativo, na qual é repetido a cada intervalo de tempo entre um relaxamento (au-

sência de contração) e outro. Já no MPD, um conjunto de movimentos previamente definidos

são executados sequencialmente entre um relaxamento e outro. Em seguida o tempo de contra-

ção durante a realização de cada movimento é definido. Por último, a frequência de amostragem

é selecionada.

Quando todos os parâmetros da aquisição são definidos, a função do quarto bloco pode ser

selecionada. Durante a aquisição, o display LCD, a barra de LEDs e o ADC trabalham de

maneira coordenada para que a aquisição seja precisa. Os registros são enviados para uma porta

serial onde os dados são escritos em formato matricial. Nesta matriz, as linhas são as amostras,

a primeira coluna refere-se a identificação do movimento a as quatro últimas referem-se aos

dados de cada canal.

Para que a interface se torne mais agradável, foram criadas duas funções de animação que

realizam interações animadas da barra de LEDs durante a parametrização do protótipo (anima-

ção I) e a preparação para o início da coleta (animação II).
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3.1.4 Considerações Acerca da Estética do Protótipo

Uma vez desenvolvido o projeto dos quatro canais do circuito de condicionamento e da base

de aquisição de sinais sEMG, foi elaborado o encapsulamento do protótipo. Se trata de duas

caixas desenhadas sob medida no software Autodesk Fusion 360 (Company, 2018). Além de

trazer uma melhor aparência ao sistema, as caixas aumentam significativamente a proteção e

a durabilidade do protótipo, visto que as trilhas, soldas e contatos das placas ficam isoladas e

protegidas de curtos circuitos. Na Figura 3.10 é mostrado o ambiente de desenho assistido por

computador (CAD) do software que a caixa da base de aquisição foi desenvolvida.

145,0 mm
70,0 mm

40
,0

 m
m

Figura 3.10: Desenho da caixa da base de aquisição criado no software Autodesk Fusion 360.

Para acomodar o microcontrolador, o circuito da base de aquisição e dois canais do circuito

de condicionamento, a caixa ficou com aproximadamente 14,5 𝑐𝑚 de largura, 7,0 𝑐𝑚 de pro-

fundidade e 4,0 𝑐𝑚 de altura, resultando em um volume próximo a 400 𝑐𝑚3. Os outros dois

canais foram acomodados em outra caixa de dimensões menores (7,0 𝑐𝑚 x 6,0 𝑐𝑚 x 4,0 𝑐𝑚).

As caixas foram impressas na impressora 3D Cube Pro (Systems, 2018).

3.2 Métodos de Avaliação Qualitativa do Protótipo

3.2.1 Avaliação do Filtro RF (Notch)

Para avaliar a viabilidade deste filtro, foram realizadas gravações do sinal sEMG utilizando

o protótipo sem o circuito RF (Notch) e com o RF (Notch) acoplado (implementado apenas para
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dois canais).

Para esta análise, na Tabela 3.9 são apresentados todos os parâmetros utilizados nesta co-

leta de dados. Como o movimento relaxante, marcado com um asterisco (*), possui ativação

muscular quase nula, este foi realizado entre um movimento e outro. No primeiro momento,

as coletas foram realizadas sem a utilização do filtro RF (Notch). Logo depois este circuito foi

inserido no sistema para realizar novas coletas.

Tabela 3.9: Parâmetros utilizados no protocolo de coleta para avaliação do filtro RF (Notch).

Parâmetros de coleta Músculos analisados (antebraço)
Protocolo MPD Canal 1 Extensor dos Dedos

Tempo de Contração 5 𝑠 Canal 2 Flexor Ulnar do Carpo
Freq. de Amostragem 1 𝑘𝐻𝑧 Canal 3 Extensor Radial do Carpo

Movimentos Realizados

Relaxar a mão*
Fechar a mão

Abrir a mão
Pronar o punho

Supinar o punho

Canal 4 Flexor Radial do Carpo

Os sinais foram coletados do antebraço esquerdo de um indivíduo do sexo masculino e com

26 anos de idade. Este possui a musculatura saudável e os membros superiores intactos. Os

eletrodos utilizados são de Ag-Agcl e descartáveis. Na Figura 3.11 é mostrado a disposição dos

eletrodos ao longo dos músculos.

Na escolha do posicionamento dos eletrodos foi considerado o grau de contração dos mús-

culos do antebraço durante a realização dos quatro movimentos ativos da Tabela 3.9. Para isso,

foi feito o teste de palpação2 para estas contrações.

Como inicialmente foram construídos apenas dois filtros RF (Notch), o procedimento de

coleta utilizando este circuito foi conduzido por duas vezes, e em cada uma delas alternou-se os

pares de músculos analisados. Tanto para as coletas sem a utilização do filtro RF (Notch) como

as que utilizaram, foram realizadas cinco gravações (seguindo o mesmo protocolo). Durante

a coleta, os movimentos foram realizados de forma natural e usando uma força de contração

moderada. Vale ressaltar que tanto o computador como o protótipo estavam sendo alimentados

por baterias, portanto durante toda coleta os equipamentos permaneceram desconectados da

rede elétrica.

2Palpação é um método que consiste em usar as pontas dos dedos ou as palmas das mãos para examinar o corpo.
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Figura 3.11: Disposição dos eletrodos ao longo do antebraço do indivíduo.

3.2.2 Avaliação da Qualidade dos Sinais Coletados

Nesta avaliação, os sinais coletados seguiram o protocolo descrito na Tabela 3.10. As co-

letas foram feitas no mesmo indivíduo e nos mesmos músculos do teste anterior. Portanto, a

disposição dos eletrodos ao longo do braço do indivíduo foi a mesma da Figura 3.11.

Tabela 3.10: Parâmetros utilizados no protocolo de coleta de avaliação da qualidade do sinal.

Parâmetros de coleta Músculos analisados (antebraço)
Protocolo MPD Canal 1 Extensor dos Dedos

Tempo de Contração 3 𝑠 Canal 2 Flexor Ulnar do Carpo
Freq. de Amostragem 1 𝑘𝐻𝑧 Canal 3 Extensor Radial do Carpo

Movimentos Realizados
(2x)

Relaxar a mão (REM)*
Fechar a mão (FEM)

Abrir a mão (ABM)
Flexionar o punho (FLM)

Estender o punho (ESP)
Pronar o punho (PRP)

Supinar o punho (SUP)

Canal 4 Flexor Radial do Carpo

Os movimentos ativos apresentados na Tabela 3.10 foram repetidos por duas vezes em uma

mesma coleta para verificar o comportamento do sistema durante longas aquisições. Foram

realizadas três aquisições com duração de 75 segundos cada uma. A ordem de execução dos

movimentos foi a mesma da descrita na tabela. O modo como os movimentos foram executados

é apresentado na Figura 3.12.

Ao final da primeira aquisição, houve um tempo de espera de 6 horas para que a segunda
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PRP

SUPESPFLP

FEM ABM

Figura 3.12: Descrição de como os movimentos foram executados durante a aquisição.

coleta fosse realizada e, entre a segunda e a terceira aquisição foi aguardado 36 horas. Esta

medida foi adotada para observar se o sistema pode sofrer alguma perturbação (de qualquer

natureza) que seja variante no tempo (temperatura, unidade, luminosidade etc.).

Do mesmo modo que a última análise, o movimento REM foi realizado entre os movimentos

ativos para diferenciar as atividades musculares vistas no sinal sEMG. Os filtros RF (Notch) não

foram utilizados nestas aquisições e os equipamentos permaneceram desligados da rede elétrica.

3.2.3 Avaliação do Ruído Intrínseco do Sistema

Diferentemente das interferências externas, o ruído intrínseco do equipamento está além do

controle do usuário e é amplamente determinado pelo projeto e construção do equipamento, ou

seja, ele é causado pela própria natureza dos componentes e a interação de todos os elementos

que compõem o sistema.

O ruído do sistema pode ser medido conectando as entradas dos eletrodos ao potencial de

referência. Nesta configuração, a saída do protótipo indica um ruído na linha de base com

um valor RMS diferente de zero. Assim, mesmo que o sistema não esteja recebendo nenhum

sinal mioelétrico, será observado na saída um ruído na linha de base. Esta é uma especificação

importante, já que a detecção mínima e discernível do sinal sEMG deve ser maior que a faixa

de abrangência deste ruído (De Luca, 2003).

Lopes, Victor





CAPÍTULO 4

Resultados

Neste capitulo são apresentados os resultados construtivos, que dizem respeito ao desenvol-

vimento do protótipo e os aspectos físicos do sistema proposto, e os resultados qualitativos, que

se referem a qualidade do sinal sEMG gravado por meio do protótipo.

4.1 Resultados Construtivos

Além de buscar atender as expectativas qualitativas, o projeto e construção do sistema de

aquisição com quatro canais de eletromiografia com interface interativa também tem como ob-

jetivo a redução de volume, otimizando a disposição dos seus elementos na área efetiva das

PCBs. O projeto também teve como objetivo a redução do custo final, de modo que seu valor

seja substancialmente menor comparado aos altos preços dos eletromiógrafos disponíveis no

mercado.

4.1.1 Disposição dos Elementos e Volume do Sistema

Quanto ao volume e a disposição espacial de cada componente do sistema, na Figura 4.1 é

apresentado todo o conjunto construído e encapsulado nas caixas impressas na impressora 3D.

No interior da caixa da base de aquisição está incluso o microcontrolador Arduino DUE, a

placa da IHM cujo o projeto foi apresentado na Figura 3.8, o display LCD, os botões, a barra

de LEDs e dois circuitos de condicionamento de sinal sEMG. Na caixa cinza, na parte superior

da Figura 4.1, encontram-se os outros dois circuitos de condicionamento do sistema. Para uma

melhor visualização do conjunto, na Figura 4.2 as caixas são parcialmente abertas e as conexões

internas podem ser observadas.
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*1

*2

*3

*4

*5

*6

*7

*8

-1. Base de Aquisição com 2 
canais intenos.

-2. Circ. de condicionamento 
para mais 2 canais.

-3. Fonte simétrica 
        (3,7V).

-4. Botões de navegação.

-5, 6, 7 e 8. Cabos para os 
eletrodos. 
      

Obs: Os cabos 6 e 7 possuem 
entradas para o eletrodo de 
referência.

Figura 4.1: Foto da vista superior do equipamento construído e a descrição de cada parte.

(a) Vista de cima (b) Vista de baixo

Figura 4.2: Fotos das vistas panorâmicas da parte de cima (a) e a parte de baixo (b) do equipamento.

Além do display LCD, dos botões e da barra de LEDs conectados na placa da IHM, na

Figura 4.2(a) pode ser visto onde foi posicionado o circuito interno de condicionamento para

dois canais. Posicionar este circuito logo abaixo do visor e imediatamente acima da placa

de IHM permitiu um melhor aproveitamento do espaço interno da base, já que os conectores

que conectam o display na placa possuem uma profundidade equivalente à altura da placa de

condicionamento. Com a inserção destes dois canais neste local, também houve uma redução

no comprimento dos cabos de condução do sinal, o que sugere uma menor resistência e uma

redução da interferência de artefatos nos cabos.
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4.1.2 Circuitos de Condicionamento

Para explorar as características construtivas das placas de condicionamento, na Figura 4.3 é

mostrado os quatro circuitos condicionadores. Nesta figura, as dimensões de cada placa também

são apresentadas.

Circuito externo da 
base  de 
aquisição

Circuito interno da 
base de aquisição

Canal 1

Canal 2

Canal 4

Canal 381mm

30m
m

Figura 4.3: Fotos dos circuitos de condicionamento.

Ao observar a Figura 3.5 e a imagem da direita na Figura 4.3, percebe-se uma grande seme-

lhança entre o projeto gráfico e a placa fabricada, tanto no que diz respeito à aparência quanto

às dimensões. Para acomodação dos circuitos externos (canais 1 e 2), estas placas foram posi-

cionadas uma de frente para a outra (de maneira espelhada), como pode ser observado na parte

superior da Figura 4.3. Deste modo, o espaço ocupado foi melhor distribuído nas três direções

(largura, profundidade e altura), obtendo uma forma semelhante a de um quadrado. Nos canais

internos (canais 3 e 4), os filtros do tipo RF (Notch)1 não foram implementados. Isto possibili-

tou a fabricação de uma única PCB com dimensões reduzidas (81 x 30 𝑚𝑚) e compatíveis para

a sua inserção no interior da base de aquisição.

1Na seção 4.2 serão mencionados alguns resultados que justificam a exclusão do filtro RF (Notch) nestes canais.
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4.1.3 Interface Interativa com Usuário

A IHM do protótipo possui pelo menos quatorze telas, divididas entre telas de parametri-

zação e telas de auxílio ao usuário durante a execução do protocolo de coleta. Os principais

frames de parametrização são mostrados da Figura 4.4.

Figura 4.4: Imagens capturadas da base de aquisição durante a parametrização feita por meio da IHM.

Os três botões de navegação foram denominados como: up, o botão superior; left, o botão

à esquerda (maior e escuro); e down, o botão mais abaixo. Durante a parametrização, as telas

de configuração são mostradas sequencialmente e mudam a cada parâmetro selecionado. Cada

opção mostrada na tela é acompanhada com a letra inicial de um botão. Deste modo, para

selecionar a opção desejada, basta que o usuário aperte o botão correspondente. Ao fim da

parametrização uma mensagem informa ao usuário que esta etapa foi concluída e o visor retorna

para a tela inicial (mostrada no canto superior esquerdo da Figura 4.4).

Com o sistema parametrizado, o botão que leva ao início da coleta pode ser selecionado

(up). Nesta etapa, acontecem as interações da IHM com o usuário por meio das telas de auxílio

e a função timer desempenhada pela barra de LEDs. Na Figura 4.5 são mostrados alguns frames

da IHM durante uma coleta (utilizando o protocolo MPD).

Baseado nas escolhas feitas na etapa de parametrização, a descrição do movimento a ser

realizado (protocolo) e a velocidade com que os LEDs se apagam (tempo contraído) são modi-

ficadas na IHM. Toda informação registrada durante a aquisição é enviada para uma porta serial

(via USB), onde pode ser coletada por qualquer software que realize a leitura das portas. No

caso, foi utilizado o software Arduino IDE2, próprio da plataforma microprocessada utilizada.
2O software Arduino (IDE) é de código aberto e facilita a gravação de código e o upload das placas Arduino (McRoberts,

2011).
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Figura 4.5: Imagens capturadas da base de aquisição durante a realização de uma gravação sEMG
utilizando o protocolo MPD.

4.1.4 Custo Final do Sistema

Quanto ao custo total do protótipo, a Tabela 4.1 foi montada listando todo material utilizado

em sua fabricação e o custo médio associado.

Por meio da Tabela 4.1, é fácil observar que mais de 50% do custo total é devido ao micro-

controlador Arduino DUE. O uso deste hardware ainda assim é vantajoso devido à sua vasta

documentação já produzida e por ser um microcontrolador bastante consolidado. Além disso,

possui uma interface didática e de fácil implementação, já que o software Arduino IDE possui

inúmeras bibliotecas implementadas e uma linguagem de programação relativamente simples

(C++).

Quando comparado ao preço médio de sistemas de aquisição profissionais, o custo final do

dispositivo desenvolvido é dezenas de vezes menor. É evidente que tais sistemas e o protótipo

possuem recursos muito diferentes, e compará-los quanto às características construtivas pode

não fazer muito sentido. Um sistema profissional comercialmente vendido têm inúmeros recur-

sos de aquisição e de processamento de sinal (inclusos no seu software), também contam com

tecnologias modernas para atenuação de ruídos, o que justifica o seu alto custo. Porém todos

esses benefícios entregues, na maioria das vezes, são voltados para análises clínicas. Já o dispo-
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Tabela 4.1: Tabela de custo total aproximado do sistema completo.

Tabela de custo médio do protótipo para aquisição de sinais sEMG
Quant. Descrição Valor (R$) Valor Total (R$)

Custo para os componentes da base de aquisição
1 Arduino DUE 148,00 148,00
1 Display LCD 17,00 17,00
1 Barra de LEDs 3,00 3,00
3 Botões (push-button) 0,94 2,82
1 Resistor 0,08 0,08

Custo para os componentes dos circuitos de condicionamento (4 Canais)
4 INA 126P 14,31 57,24
6 TL072 1,45 8,70
42 Resistores 0,08 3,36
36 Capacitores 0,16 5,76
4 Potenciômetros 0,98 3,92

Custo para os demais componentes do sistema
1 Cabo blindado (1 m) 1,98 1,98
1 Placa PCB virgem (10x10 𝑐𝑚) 6,10 6,10
4 Pilha (AAA) 4,35 17,40
1 Suporte p/ 4 pilhas AAA 0,98 0,98

Custo total aproximado do sistema completo R$ 276,14

sitivo construído sendo pequeno e especificado para coletas coordenadas, com protocolos bem

definidos e empregando recursos básicos, mas importantes para o estudo de controle mioelé-

trico, caracteriza uma ferramenta totalmente viável e vantajosa devido ao seu custo diminuído.

Vale ressaltar que a bateria utilizada durante a fase de testes é de um modelo diferente da

bateria orçada na Tabela 4.1. A fonte de alimentação utilizada nos testes do protótipo se trata

de uma bateria de LiPo3 contendo duas células de 3,7 𝑉 (total de 7,4 𝑉 ), com 1000 𝑚𝐴ℎ e de

alta capacidade de descarga (≈ 3,0 𝐴). Esta fonte foi utilizada durante a avaliação do protótipo

devido a disponibilidade em laboratório e a facilidade de montagem, visto que seu par de células

permite o uso em aplicações de alimentação simétrica.

Durante a utilização do protótipo, foram realizadas medições da corrente drenada pelos

quatro circuitos de condicionamento utilizando um multímetro digital Minipa ET-2652 (e Co-

mércio Ltda, 2018). Estas medições mostrou que o consumo médio de corrente do sistema é de

aproximadamente 8,65 𝑚𝐴. Deste modo, fica evidente que a bateria de LiPo está superdimen-

sionada para tal aplicação.

As pilhas AAA apresentadas na Tabela 4.1 são pequenas e facilmente encontradas no mer-

cado. Quando ligadas em série podem fornecer um total de 6 𝑉 de tensão nominal (3,0 𝑉 para

3Bateria que possui eletrólitos de sais de lítio retidos em um polímero sólido.
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alimentação simétrica). Com base nas informações retiradas do seu datasheet (Holdings, 2018),

esta pode suprir a alimentação do protótipo (com uma drenagem média de corrente de 9 𝑚𝐴)

por mais de 200 horas de uso contínuo. Com um preço mais acessível, este conjunto de pilhas

junto com seu suporte para alocação foram especificados para o uso no protótipo.

4.2 Resultados Qualitativos

Nesta seção serão apresentados alguns parâmetros qualitativos a respeito dos sinais sEMG

mensurados por meio do protótipo.

4.2.1 Validação dos Projetos de Filtro

Antes da construção do protótipo, houve a necessidade de validar o projeto dos filtros re-

alizados na Seção 3.1.1. A maneira mais simples para isso é verificar o comportamento da

resposta em frequência de cada etapa do circuito de filtragem. Isto é feito a partir da observação

do diagrama de Bode elaborado por meio da função de transferência extraída de cada circuito

projetado.

Na Figura 4.6 é apresentado o diagrama de Bode da função de transferência do filtro PA

mostrada na Equação (3.2). A marcação em cruz de cor vermelha destaca a frequência de corte

do filtro, medida no ponto onde o sinal decai -3 𝑑𝐵. Imediatamente a direita desta marca-

ção encontra-se uma banda passante extremamente plana, característica do filtro Butterworth e

fundamental para o condicionamento de sinais biológicos.

A esquerda da 𝐹𝑐 está a banda de transição, onde ocorre um decaimento da amplitude do

sinal com cerca de -20 𝑑𝐵/𝑑𝑒𝑐, como acontece em circuitos típicos de primeira ordem. Também

ocorre um deslocamento de fase com cerca de 90º de variação.

Utilizando a função de transferência do filtro PB mostrada na Equação (3.3), o diagrama de

Bode deste também foi elaborado e é mostrado na Figura 4.7. Do mesmo modo, nesta figura é

destacada a frequência de corte. A esquerda deste ponto, a curva plana e constante, caracteriza

a banda passante de um filtro Butterworth. A direita encontra-se a banda de transição com um

decaimento semelhante aos circuitos típicos de segunda ordem (−40 𝑑𝐵/𝑑𝑒𝑐). Por se tratar de

uma topologia inversora, o deslocamento de fase causado no sinal por este filtro é próximo de

180º.
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Figura 4.6: Diagrama de Bode elaborado a partir da função de transferência do filtro PA.
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Figura 4.7: Diagrama de Bode elaborado a partir da função de transferência do filtro PB.

Na Figura 4.8 encontra-se o diagrama de Bode da função de transferência do filtro RF

(Notch) mostrada na Equação (3.4). Por meio desta curva, as frequências 𝐹𝑐𝑖 e 𝐹𝑐𝑠 marca-

das em azul, foram encontradas. A banda de rejeição inicia-se na frequência de 47 𝐻𝑧, tem-se

a mínima amplitude em 𝐹𝑜 = 60,15𝐻𝑧 (−13,30 𝑑𝐵) e a banda passante é retomada somente

em 87 𝐻𝑧.

A atenuação de todo este intervalo resulta na perda significativa de informações importantes

do sinal. Como mencionado nos capítulos anteriores, a maior potência espectral fica entre
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Figura 4.8: Diagrama de Bode elaborado a partir da função de transferência do filtro RF (Notch).

50 e 150 𝐻𝑧 e cerca de 40% desta faixa é suprimida pelo filtro. Antes que seja necessário

refazer o projeto deste filtro, é conveniente verificar o quão importante é esta etapa no circuito

de condicionamento. Para isso, os resultados obtidos na avaliação deste filtro são mostrados a

seguir.

4.2.2 Resultados da Avaliação do Filtro RF (Notch)

Na Figura 4.9 é apresentado duas fotos capturadas durante uma das gravações.

(a) Movimento relaxante (b) Movimento contraído

Figura 4.9: São apresentadas fotos capturadas em dois momentos da coleta: um durante um
relaxamento e outro durante uma contração.

A esquerda é visto o movimento relaxante, notado pela redução da amplitude do sinal na
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tela do computador. Já a direita, é realizado um movimento de contração (fechar a mão) onde é

possível observar a excitação das entradas dos canais na tela.

Dentre as cinco gravações de cada grupo (com Notch e sem Notch), não foram encontra-

das nenhuma anormalidade ou incompatibilidade entre uma coleta e outra. Portanto, mesmo

havendo diferenças na forma das ondas e no valor médio das amplitudes, todas as gravações

foram coerentes e sem falhas. Portanto, somente uma gravação de cada grupo será apresentada

nesta seção. A Figura 4.10 mostra o resultado da aquisição feita a partir do protocolo descrito

na Tabela 3.9, sem a utilização do Filtro RF (Notch).
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Figura 4.10: Resultado da gravação dos sinais sEMG utilizando o protocolo descrito na Seção 3.2.1 sem
o filtro RF (Notch).

Como pode ser observado em todos os canais, de tempos em tempos (5 segundos) um movi-

mento diferente é realizado. Dentre eles, o movimento relaxante é caracterizado por manter-se

com valores próximos a linha de base. Na Figura 4.11 é mostrado o mesmo sinal no domínio

da frequência.

Na Figura 4.11 foi marcado com um asterisco (em vermelho) a amplitude do sinal em 60

𝐻𝑧. Mesmo considerando que esta magnitude seja de origem puramente ruidosa, em nenhum

dos quatro canais esta frequência possui o valor máximo do sinal. Esta condição persistiu em

todas as cinco gravações realizadas sem a utilização do filtro RF (Notch).

Na Figura 4.12 é mostrado uma das coletas realizadas com a inserção do filtro RF (Notch)

no circuito de condicionamento. Considerando que a força utilizada nesta coleta foi similar a

força utilizada para os sinais da Figura 4.10, é possível notar que grande parte da magnitude dos
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Figura 4.11: Espectro de frequência do sinal sem o filtro RF (Notch).

sinais foi perdida.
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Figura 4.12: Resultado da gravação dos sinais sEMG utilizando o protocolo descrito na Seção 3.2.1
com o filtro RF (Notch).

Na Figura 4.13 é mostrado o espectro de frequência do sinal filtrado em 60 𝐻𝑧. Como pode

ser observado, este filtro ocasionou uma forte atenuação da potência espectral no intervalo de

rejeição (47 - 87 𝐻𝑧).

Os resultados obtidos por meio de todas as coletas desta avaliação sugerem pelo menos

dois argumentos para não usar esta etapa de filtragem: utilizando o protótipo em um ambiente

com pouca interferência de rede, este ruido não foi notado nas gravações e; o uso deste filtro
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Figura 4.13: Espectro de frequência do sinal com o filtro RF (Notch).

pode eliminar bastante informação importante dos sinais sEMG. Segundo De Luca (2003),

na maioria dos casos, o grau em que as fontes externas irradiam ruídos que afetam o sinal

detectado, podem ser amplamente controlados pelo usuário e pela metodologia de gravação.

Portanto, as evidências encontradas nesta seção foram responsáveis pela exclusão do filtro RF

(Notch) nos circuitos de condicionamento internos do protótipo.

4.2.3 Resultado das Aquisições Realizadas pelo Sistema

Três aquisições de sinais sEMG foram feitas utilizando o protocolo descrito na Tabela 3.10.

Os resultados destas coletas são mostrados nas Figuras 4.14, 4.15 e 4.16. Ao lado de cada aqui-

sição (no domínio do tempo) é mostrado também o espectro de frequência dos quatro canais,

calculados utilizando a Transformada Rápida de Fourier (FFT).

Os resultados das três aquisições são apresentadas neste trabalho a fim de verificar visual-

mente o grau de similaridade entre as coletas. Devido a natureza estocástica deste tipo de sinal

e a impossibilidade de seguir o protocolo de maneira exatamente idêntica nas três aquisições,

esta abordagem de análise pode ser considerada bastante subjetiva e pouco conclusiva. Porém,

é extremamente difícil diferenciar por meios quantitativos os ruídos, artefatos, interferências do

ambiente e o próprio sinal de interesse.

A princípio, por meio das Figuras 4.14(a), 4.15(a) e 4.16(a), é observado que as maiores

magnitudes alcançam valores próximos aos limites da faixa de operação dos ADCs (-1,65 a 1,65
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Figura 4.14: Representações gráficas no domínio do tempo e frequência dos quatro sinais sEMG
adquiridos na primeira aquisição.
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Figura 4.15: Representações gráficas no domínio do tempo e frequência dos quatro sinais sEMG
adquiridos na segunda aquisição.

𝑉 ). Para atingir o intervalo máximo admissível de leitura dos conversores, os potenciômetros

de ganho foram regulados. Com este ajuste, o ganho total do circuito de condicionamento para

cada canal foi de aproximadamente 1890 𝑉/𝑉 .

Na Figura 4.17 é mostrado em azul os comandos e os momentos em que eram solicitados ao

usuário (por meio da IHM) durante a primeira aquisição. Pode ser observado que o tempo de

resposta do usuário é bastante curto, visto que há uma sincronia entre o comando e a ativação

muscular.

A sincronia e a periodicidade das aquisições sugerem que houve uma boa percepção do
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Figura 4.16: Representações gráficas no domínio do tempo e frequência dos quatro sinais sEMG
adquiridos na terceira aquisição.

indivíduo quanto as variáveis do protocolo durante a aquisição. Esta dinâmica só foi possível

graças as telas de auxílio da IHM (Figura 4.5) que mantinha o sujeito continuamente informado

e preparado para a execução dos movimentos no momento adequado.

SUPINADO

PRONADO

ESTENDIDO

FLEXIONADO

ABERTA

FECHADA

RELAXADA

PU
N
H
O

M
Ã
O

Figura 4.17: Sincronia entre o comando apresentado na IHM e as ativações musculares observadas nos
quatro canais (sobrepostos) durante o primeiro teste de aquisição.

Ao observar as três aquisições, uma certa irregularidade pode ser notada nos momentos

finais de algumas ativações musculares. São espículas de alta magnitude não correspondentes ao
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comportamento das amostras adjacentes a estes picos. São comumente localizadas no momento

em que ocorre o transitório do movimento ativo para o movimento relaxante ou vice-versa. Ao

investigar a origem deste artefato, foi verificado que o inevitável movimento dos cabos durante a

aquisição de dados, promovia um pequeno mal contato nas conexões entre os cabos de eletrodo

e o circuito de condicionamento. Este mal contato criou nas entradas uma elevada taxa de

variação do sinal, que era percebida pelo sistema e entregue amplificada milhares de vezes

nas saídas. Este fato aconteceu devido ao uso de conectores inadequados para tal aplicação. Os

conectores usados não possuem blindagem eletromagnética4 e nenhuma estrutura de travas para

um acoplamento seguro.

4.2.4 Ruido do Sistema

Na Figura 4.18 são apresentados de maneira sobreposta, o sinal eletromiográfico medido em

um músculo durante sua contração máxima e o ruído intrínseco do sistema.

Figura 4.18: Ruído do sistema medido a partir do curto circuito das entradas.

O sinal visto em azul foi coletado pelo sistema a partir de eletrodos colocados sobre o mús-

culo Flexor Radial do Carpo, que durante os 10 segundos de aquisição esteve em sua máxima

contração, desenvolvida através do fechamento firme da mão. O ruído do sistema foi obtido

4Escudo metálico com a finalidade de reduzir os efeitos da interferência eletromagnética ou o ruído elétrico. Esse ruído pode
surgir da interferência externa de outro equipamento ou interferência gerada dentro do cabo pelos próprios pares adjacentes.
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após conectar ambas as entradas dos canais ao eletrodo de referência, gerando o ruído inerente

visto em destaque na figura.

Na Tabela 4.2 são mostrados os valores RMS do sinal sEMG e do ruído intrínseco para

cada canal. A partir deles, a relação sinal-ruído foi estimada. O valor de SNR calculado é

relacionado somente ao ruído do sistema e não diz respeito a todas as interferências que os

sinais podem estar sujeitos. Deste modo, também podem estar inclusos ao valor RMS dos

sinais outras magnitudes ruidosas não analisadas.

Tabela 4.2: Valores RMS do sinal e do ruído do sistema usados para o cálculo da relação sinal-ruído
(SNR).

Nº Canal RMS do Sinal
(𝑆𝑅𝑀𝑆)

RMS do Ruído
(𝑛𝑅𝑀𝑆)

Máximo Ruído
(|𝑛𝑀𝐴𝑋 |)

Relação sinal-ruido
(𝑆𝑁𝑅)

Canal 1 0,402 𝑉 0,445 𝑚𝑉 2,713 𝑚𝑉 59,117 𝑑𝐵

Canal 2 0,498 𝑉 0,462 𝑚𝑉 2,713 𝑚𝑉 60,651 𝑑𝐵

Canal 3 0,476 𝑉 0,134 𝑚𝑉 0,978 𝑚𝑉 70,991 𝑑𝐵

Canal 4 0,511 𝑉 0.127 𝑚𝑉 0,978 𝑚𝑉 72,086 𝑑𝐵

Os canais externos (canal 1 e 2) apresentaram um ruído quase três vezes maior que os canais

internos. Isto aconteceu devido a condução do sinal por longos cabos (45 𝑐𝑚) que levam os

dados do circuito condicionador à base de aquisição.
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Conclusões

Levando em conta o elevado investimento necessário atualmente para se adquirir um sistema

completo de medição de sinais biológicos, foi proposto o projeto e a construção de um sistema

de condicionamento e aquisição de sinais eletromiográficos de custo reduzido. O sistema de-

senvolvido permite uma coleta coordenada do sinal sEMG de até quatro músculos diferentes.

Esta ferramenta também possui agentes facilitadores em aplicações voltadas para o controle de

sistemas protéticos. A IHM criada auxilia na parametrização do protótipo e fornece todas as

informações necessárias para que o sujeito em análise realize um protocolo de coleta correto e

condizente com as necessidades requeridas pelas metodologias de controle.

O ajuste de ganho do circuito de condicionamento permite detectar a ativação muscular

mesmo em diferentes intensidades de contração. Isto permite que o sistema tenha a mesma

capacidade de detecção para indivíduos com diferentes níveis de força muscular.

A inclusão dos circuitos de amplificação e filtragem proporcionaram uma maior robustez

na capacidade de rejeitar ruídos e artefatos nocivos a fidelidade do sinal. O projeto buscou

otimizar ao máximo o aproveitamento do volume ocupado pelo protótipo e obteve dimensões

satisfatórias em comparação com sistemas comercialmente vendidos e em relação a quantidade

de componentes (processador, ADCs, IHM e circuitos de condicionamento) presentes em um

mesmo sistema.

A qualidade do sinal foi investigada por meio de análises no domínio do tempo e da frequên-

cia. O aproveitamento de toda faixa de operação dos ADCs permitiu que os sinais fossem quan-

tizados com mais de 4000 níveis diferentes dentro desta faixa, resultando numa boa precisão

das coletas. Além disso, não foram encontradas evidências de que o sinal possa ter sofrido o

efeito aliasing durante a conversão do sinal, mesmo sendo amostrado com 𝐹𝑠 próximo ao limite
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aceitável pelo teorema da amostragem de Nyquist. Este fato evidencia que o filtro passa-baixa

implementado funcionou como agente anti-aliasing de maneira competente. As amplitudes

(RMS) do ruído intrínseco do sistema mantiveram-se abaixo de 1 𝑚𝑉 em todos os canais. Este

nível de ruído não comprometeu a percepção de ativações musculares mais brandas.

5.1 Considerações Finais

A necessidade de desenvolver novas tecnologias assistivas para atender as demandas da po-

pulação com deficiência é reforçada à medida que a compreensão da importância deste tema

é inserida na sociedade científica e acadêmica. Ainda assim, é preciso criar uma ponte entre

a capacidade de desenvolver e o produto final, que muitas vezes estão separados por barrei-

ras financeiras, encontradas principalmente em comunidades acadêmicas de menor estrutura,

apesar destas serem tão qualificadas intelectualmente quanto as comunidades de maior poder

aquisitivo. Neste sentido, o sistema de aquisição proposto, sendo de baixo custo, pode ser con-

siderado como um agente facilitador do desenvolvimento destas tecnologias em ambientes onde

o acesso aos equipamentos e recursos para a investigação do sinal eletromiográfico não estão

disponíveis.

5.2 Trabalhos Futuros

Os trabalhos futuros podem ser divididos em dois âmbitos: trabalhos a partir da utilização

do protótipo e; trabalhos de aperfeiçoamento do protótipo. Quanto aos primeiros pretende-se:

• a realização de estudos que avaliem o grau de separabilidade das características extraídas

do sinal sEMG coletado para diferentes movimentos, tanto características no domínio do

tempo como na frequência;

• avaliação da influência dos ângulos das articulações do ombro e do cotovelo, durante as

aquisições, nos dados de treinamento usados para elaborar modelos matemáticos baseados

em reconhecimento de padrões;

• integrar sensores inerciais junto aos sinais sEMG utilizando metodologias como filtro

de Kalman e filtro complementar para a fusão dos dados e assim verificar a resposta do

controle de dispositivos protéticos em diferentes ângulos de articulações;
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• comparar a eficiência das diversas metodologias de controle existentes a partir de experi-

mentos utilizando sujeitos amputados e com diferentes níveis de amputação.

Os trabalhos futuros que envolvem a sofisticação do protótipo são:

• desenvolver uma montagem SMD dos circuitos de condicionamento para reduzir substan-

cialmente o tamanho da placa atual;

• transformar os circuitos de condicionamento em eletrodos ativos leves e de volume redu-

zido, que possam ser fixados nos sujeitos sem causar desconforto;

• desenvolver uma versão do sistema livre de cabos, na qual os sinais sEMG sejam enviados

por transmissores sem fio;

• desenvolver uma nova IHM usando um display com capacidade de gerar interfaces gráfi-

cas, de modo que informações adicionais possam ser mostradas durante a coleta.
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APÊNDICE A

Controle Baseado em Reconhecimento de
Padrões

O controle mioelétrico baseado em reconhecimento de padrões geralmente consiste na ex-

tração de características (ou preditores) e na classificação dessas informações, resultando no

comando de acionamento dos servomotores dos dispositivos protéticos. Em geral, várias ca-

racterísticas são extraídas no domínio do tempo e da frequência para identificar informações

pertinentes contidas no sinal sEMG Geethanjali (2016).

O processo de extração dos preditores acontece durante a etapa de treinamento. Nesta etapa

a dimensionalidade do conjunto de dados sEMG é reduzida para formar um vetor de atribu-

tos. As características são extraídas através da segmentação do sinal sEMG em janelas de 50

a 300 amostras. Com isto o sinal mantêm informações estruturais e atenua os dados indesejá-

veis. A precisão e o tempo de classificação no reconhecimento de padrões dependem dessas

características Huang et al. (2008); Pancholi e Joshi (2018).

Hudgins et al. (1993) foram os pioneiros na utilização desta metodologia para aplicação no

controle de próteses. Investigaram os padrões da atividade mioelétrica utilizando pelo menos

quatro características no domínio do tempo: valor médio absoluto (MAV), número de cruza-

mento por zero (ZC), número de mudanças de inclinação do sinal (SSC) e o comprimento de

onda (WL) obtendo cerca de 85,5% de precisão nos comandos. O reconhecimento de padrões

mapeia os vetores de atributos extraídos em classes específicas de movimento (uma classe para

cada movimento). Muitos relatos da literatura destacam o sucesso das redes neurais (NNs) e

sua capacidade de aprender a distinção entre diferentes condições no reconhecimento de pa-

drões. A vantagem desta técnica é sua capacidade de aprender relações lineares e não-lineares

diretamente dos dados que estão sendo modelados Geethanjali (2016).
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O controle realizado por este método é promissor, porém ainda existem algumas desvan-

tagens em utiliza-lo. Nele é necessário realizar a etapa de treinamento para identificar o mo-

vimento desejado. Além disso, o controle de velocidade proporcional à intenção ainda é de-

ficiente. A maioria das estratégias de controle de reconhecimento de padrões é de controle

sequencial, que consiste na execução de um comando por vez. Novas pesquisas estão buscando

controlar simultaneamente usando novos métodos de reconhecimento de padrõesYoung et al.

(2013); Wurth e Hargrove (2014).
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B.1 Artigo Publicado no SBAI 2017 - Simpósio Brasileiro de Automação

Inteligente: Uso de Identificação de Sistemas para Modelagem de Mo-
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USO DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS PARA MODELAGEM DO MOVIMENTO
DA MÃO UTILIZANDO ELETROMIÓGRAFO DE BANCADA

Victor Hugo Soares Lopes∗, Isabela Oliveira Zaparoli†, Eduardo Bento Pereira‡
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Abstract— The electromyographic (EMG) signal generated by the skeletal muscles during contraction or
relaxation plays a significant role in many clinical and biomedical applications, since EMG signal analysis assists
in motion detection. This work uses signals of flexion sensors in the fingers and EMG signals taken from the
forearm for an identification of a model capable of describing the movement of the fingers through the myoelectric
signals for uncontrolled application of a prosthetic device. Identification techniques for a linear and a non-linear
model, and the performance of the models identified as compared. The results showed that linear models, for
certain movements, can be as efficient as nonlinear models.

Keywords— Identification of systems, EMG’s, Flexural sensors, ARX linear model, NARX nonlinear model.

Resumo— O sinal de eletromiografia (EMG) gerado pelos músculos esqueléticos durante a contração ou rela-
xamento desempenha um papel significativo em muitas aplicações cĺınicas e biomédicas, uma vez que a análise
de sinais EMG auxilia na detecção de movimentos. Este trabalho utilizou sinais de sensores de flexão nos dedos
e sinais de EMG retirados do antebraço para a identificação de um modelo capaz de descrever o movimento dos
dedos através dos sinais mio-elétricos para aplicação no controle de um dispositivo protético. Técnicas de iden-
tificação foram utilizadas para desenvolver um modelo linear e outro não-linear, e o desempenho desses modelos
identificados foram comparados. Os resultados mostraram que modelos lineares, para determinados movimentos,
podem ser tão eficientes quanto modelos não lineares.

Palavras-chave— Identificação de sistemas, Eletromiografia, Sensores de flexão, Modelo ARX, Modelo
NARX.

1 Introdução

O controle de próteses e dispositivos biomecâni-
cos por meio de eletromiografia (EMG) foi de-
monstrado pela primeira vez em 1948 por Hei-
nhold Reiter em Hannover, Alemannha. Em 1961,
Kobrinski apresentou na primeira conferência da
Federação Internacional de Controle e Automa-
ção um novo modelo de prótese controlada por
eletromiografia (Ortolan, 2002). O sinal eletro-
miográfico é a resultante de transmissões sinápti-
cas e potenciais de ação neuromotores que ocor-
rem no processo de contração das fibras muscula-
res (Guyton, 2008). O sinal pode ter amplitudes
de aproximadamente 3 mV para um músculo sau-
dável (Martins et al., 2013), e possui frequências
desde a componente cc até cerca de 500 Hz para
eletrodos de superf́ıcie, sendo dominante entre 50
e 150 Hz (Clancy et al., 2012).

Nos últimos anos, houve um grande aumento
no número de estudos envolvendo modelos que
utilizam sinais de EMG para descrever o movi-
mento de membros inferiores e superiores do corpo
(Dempsey et al., 2004). Modelos polinomiais dos
tipos autoregressive (AR), autoregressive exoge-
nous input (ARX), nonlinear autoregressive exo-

genous inputs (NARX) e modelos de erro na sáıda
são comumente utilizados (Paiss and Inbar, 1987).

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é a
obtenção de um modelo apropriado que consiga
explicar os sinais eletromiográficos, coletados no
antebraço, que são gerados a partir do movimento
de fechar e abrir a mão, juntamente com suas po-
sições intermediárias. Esses movimentos são cap-
tados por cinco sensores de flexão, também cha-
mados de extensômetros, posicionados sobre cada
dedo. Estes sensores são capazes de medir a defor-
mação de corpos pela variação da sua resistência,
permitindo obter a posição de cada dedo. O mo-
delo obtido deverá ser utilizado futuramente para
compor o controle de um braço robótico.

Para que o controle deste braço robótico seja
aplicado corretamente, é fundamental que as ca-
racteŕısticas bioelétricas do braço humano, ou pelo
menos os padrões eletromiográficos que se corre-
lacionam com o movimento dos dedos sejam co-
nhecidos. A criação de modelos com sinais EMG
deve ser cautelosa dado que, as leis f́ısicas que re-
gem a dinâmica deste complexo processo são des-
conhecidas. Para designação de modelos capazes
de descrever a relação do movimento ’hand-close’
(fechar e abrir a mão), com a assinatura eletro-

XIII Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente

Porto Alegre – RS, 1o – 4 de Outubro de 2017

ISSN 2175 8905 1779



miográfica coletada, foram utilizadas técnicas de
identificação.

Este braço robótico deve ser capaz de reconhe-
cer os padrões de EMG e apresentar como sáıda o
posicionamento dos dedos do braço mecânico. A
Figura 1 apresenta o diagrama simplificado do sis-
tema de processamento de sinais EMG e de senso-
res de flexão para o controle do mecanismo. Neste
sistema, o sinal de EMG é adquirido por meio de
um par de elétrodos de superf́ıcie fixados sobre o
músculo flexor radial do carpo no antebraço. Um
terceiro eletrodo é utilizado como sinal de referên-
cia.

Figura 1: Diagrama do sistema de controle do
braço robótico, onde os extensômetros estão po-
sicionados em cada dedo.

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi re-
alizado a coleta dos sinais no braço direito de um
indiv́ıduo saudável e a partir desses sinais, pelo
menos dois modelos foram obtidos. Por fim, tais
modelos, sendo um linear e outro não linear, foram
comparados quanto ao desempenho.

2 Métodos

Os procedimentos adotados para o levantamento
dos modelos vão desde a coleta de dados até a vali-
dação. Os resultados preliminares demonstraram
que o sinal de EMG é fortemente influenciado por
outras entradas que não são controladas. Na pró-
xima seção, este assunto será abordado com mais
detalhes.

2.1 Aquisição de dados

Para a identificação do modelo, primeiramente fo-
ram registrados os sinais de EMG e a posição es-
pacial dos dedos para o movimento hand-close. A
eletromiografia foi feita através da placa de condi-
cionamento de sinais EMG comercialmente dispo-
ńıvel e de baixo custo Muscle Sensor v3.0 (MSV3)
(MS Windows NT Advancer Technologies. Mus-
cle Sensor v3 Manual., n.d.). Com o uso desta,
o número de movimentos posśıveis para a aplica-
ção do modelo foi limitado, dado que a sáıda do
condicionador contempla apenas as componentes
de baixa frequência do sinal EMG. Isto faz com
que muitas informações importantes sejam perdi-
das (Khushaba et al., 2012). Ao utilizar apenas
um canal de leitura, não foi posśıvel cobrir uma
ampla área muscular do antebraço com eletrodos,
e as informações dispońıveis nos demais músculos

foram ignoradas. A sáıda da MSV3 é um sinal
analógico que varia entre a referência e a tensão
de alimentação dependendo da contração muscu-
lar realizada.

Os eletrodos de sinal foram posicionados ao
longo do músculo flexor radial do antebraço di-
reito, próximos ao punho, a uma distância de 2 cm
entre eles. O eletrodo de referência, que permite
minimizar o rúıdo elétrico externo, foi colocado na
superf́ıcie oposta a este músculo.

Para o condicionamento de sinal dos cinco
sensores de flexão, foi utilizado um circuito divi-
sor de tensão, capaz de transformar a variação da
resistência do sensor em um sinal de tensão. A
Figura 2, ilustra como foi realizada a coleta de
dados. Na luva estão fixados os cinco sensores de
flexão de forma que esses sinais sejam adquiridos
simultaneamente com as informações de EMG.

Figura 2: Coleta de dados utilizando a luva com
sensores de flexão; os eletrodos foram posicionados
no antebraço direito após a limpeza da pele e a
utilização de gel condutor.

O sistema a ser identificado contém cinco en-
tradas, dadas pelos sensores de flexão, e uma
sáıda, dada pelo sinal de EMG, caracterizando
um sistema multiple-input single-output (MISO).
Ao fechar e abrir a mão, todos os dedos desempe-
nham o mesmo movimento de flexão e extensão.
Deste modo, afim de simplificar o modelo, o sinal
de entrada foi tomado como a média aritmética
de todos os sensores de flexão. Assim, o sistema
passa a ser single-input single-output (SISO) e o
modelo a ser elaborado depende apenas de uma
entrada e uma sáıda.

Os dados foram coletados em um peŕıodo de
10 segundos. Durante esse intervalo, o movimento
foi realizado de maneira pertinente. A Figura 3
apresenta os dados de entrada e sáıda que foram
coletados.

As magnitudes apresentadas neste gráfico
referem-se ao valor visto pelo controlador At-
mega328. Este possui um conversor A/D com 10
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Figura 3: Representação gráfica do sinal de en-
trada, dado pelos extensômetros (superior). Sinal
de sáıda do sistema, dado pelo sinal eletromiográ-
fico (inferior).

bits de resolução e um intervalo de leitura de 0 a
5 V. Os valores presentes na Figura 3 são apresen-
tados em volts seguindo a equação (1).

Sinal =
5

210
(leitura conv. A/D) [V ] (1)

Na Figura 3, a medida que o sinal dos sen-
sores de flexão diminui a sua taxa de variação, o
sinal EMG apresenta um aumento abrupto em sua
magnitude, formando esṕıculas. Essa caracteŕıs-
tica do sinal de EMG é dada devido ao aumento
da contração muscular ao forçar os dedos contra a
mão ao fecha-la. Portanto, neste intervalo, os sen-
sores de flexão não conseguem explicar o sinal de
EMG, visto que tais valores não se correlacionam.

Neste estudo as caracteŕısticas de torque e
força exercidos pela mão durante o movimento
não é investigada, uma vez que o braço robótico
possui um torque constante para qualquer movi-
mento. Trabalhos que relacionam o sinal de EMG
com o torque exercido durante os movimentos po-
dem ser vistos em (Jafari et al., 2014), (Clancy
et al., 2012). Portanto, as influências do torque no
sinal de eletromiografia foram descartadas. Para
isso foi utilizado um filtro de saturação.

2.2 Filtro de Saturação

Este filtro digital consiste em observar até que
ponto o sinal de sáıda é influenciado pelo sinal
de entrada. Quando a correlação entre ambos se
torna nula, o filtro satura o valor de sáıda na úl-
tima amplitude lida. A Figura 4 mostra o sinal
de eletromiografia condicionado para não receber
influência do torque exercido ao apertar os dedos
contra a mão. Com este filtro, o sinal de sáıda
apresentado na Figura 4, passa a não conter as
esṕıculas vistas na Figura 3.

2.3 Representação e Estrutura do Modelo

Os modelos estimados são representações polino-
miais dos tipos ARX e NARX. Estes modelos são

Figura 4: Representação gráfica do sinal de en-
trada, dado pelos extensômetros (superior). Sinal
de sáıda do sistema, dado pelo sinal de eletromio-
grafia condicionado para não receber influência de
torque (inferior).

lineares e não-lineares respectivamente, e se ca-
racterizam por serem auto-regressivos com exci-
tação externa. A equação generalizada, conside-
rando a parcela de erro de predição nula, do mo-
delo ARX é apresentada na Equação (2) (Vishnu
and Shalu George, 2015).

y(k) = a1y(k − 1) + ...+ anyy(k − ny)+

b0u(k − τd) + ...+ bnb−1u(k − nb)
(2)

Modelos do tipo NARX são normalmente repre-
sentados como na Equação (3) (Aguirre, 2004):

y(k) = F [y(k − 1), ..., y(k − ny), ...,

u(k − τd), u(k − nb)]
(3)

onde u é a entrada, y é a sáıda do sistema, k é o
instante atual, ny o número de pólos, nb o número
de zeros e τd o atraso puro de tempo. Modelos
NARX são mais complexos devido a função F não-
linear associada aos termos regressores.

Por se tratar de uma entrada proveniente de
associações resistivas e uma sáıda altamente fil-
trada, os sinais coletados sofreram poucas varia-
ções devido ao rúıdo. Deste modo, não foi neces-
sário a obtenção de modelos do tipo autoregressive
moving average with exogenous inputs (ARMAX)
ou nonlinear autoregressive moving average with
exogenous inputs (NARMAX). Para definição da
ordem dos modelos, utilizou-se o critério de infor-
mação de Akaike (AIC). Este critério calcula es-
tatisticamente um número ótimo de termos para
o modelo (Martins et al., 2013). O AIC pode ser
definido como mostra a Equação (4):

AICnθ = Nln[σ2
erro(nθ)] + 2nθ (4)

ondeN é o número de dados, σ2
erro é a variância do

erro de modelagem e nθ é o número de parâmetros
no modelo. A medida que termos são inclúıdos no
modelo, melhores ajustes dos dados podem ser to-
mados, de modo que σ2

erro diminui à medida que
nθ aumenta. A primeira parcela de (4) quantifica
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a diminuição da variância dos reśıduos devido a
cada termo incluso, já a segunda parcela quanti-
fica a penalidade devido a inclusão de um novo
termo (Aguirre, 2004). No que se refere a escolha
dos termos, de um conjunto de regressores posśı-
veis, foi utilizado o error reduction ratio (ERR)
para definir os que possúıam um maior grau de
importância na composição estrutural do modelo.
O uso deste método é viável quando o modelo é es-
sencialmente representado em uma base ortogonal
(Aguirre, 2004).

2.4 Critério de Validação

Para avaliar o desempenho dos modelos foi uti-
lizado a raiz média do erro quadrático (RMSE)
definida conforme (5):

RMSE =

√∑n−1
i=0 [y(i) − ŷ(i)]2

∑n−1
i=0 [y(i) − y(i)]2

(5)

onde y(i) e ŷ(i) são, o dado medido e o valor do
modelo estimado no instante i, repectivamente.
O ı́ndice RMSE compara as predições do modelo
com a média temporal do sinal, neste caso, quanto
menor o valor do RMSE mais próximo do ideal
está o modelo analisado (Aguirre, 2004). Este ı́n-
dice quantificou o desempenho dos modelos com
base na proximidade estat́ısticas do dado e do mo-
delo.

Também foi utilizado o ı́ndice variance ac-
counted for (VAF) que representa porcentual-
mente a variância do reśıduo em relação a variân-
cia do sinal medido, ou seja, o VAF de dois sinais
idênticos corresponde a 100%, porém, se eles são
diferentes este ı́ndice será menor (Peterson, 2000).
O VAF é calculado como mostra (6):

V AF =

(
1 − var(y − ŷ)

var(y)

)
· 100% (6)

onde var representa a variância do termo entre
parênteses.

3 Resultados e discussão

Os modelos estimados foram validados utilizando
o conjunto de dados separado para validação.
Para a composição estrutural dos modelos NARX,
cinco estruturas candidatas foram testadas. Tais
estruturas foram obtidas alterando a margem de
não-linearidade, número máximo de polos e zeros
permitidos, e a melhor foi escolhida para determi-
nar o modelo NARX.

A Tabela 1, apresenta os termos, os coeficien-
tes e o ERR para ambos os modelos. A represen-
tação gráfica do resultado do modelo linear, jun-
tamente com os dados de validação, é mostrado
na Figura 5. De maneira semelhante, na figura 6
é apresentado o modelo NARX.

Tabela 1: Termos, Parâmetros e Taxa de Redu-
ção de Erro para os modelos estimados com dados
condicionados.

Termos θ̂i EER
MODELOS ARX (nθAIC = 9, 0 )
u(k-2) -0,00319 9, 97 · 10−1

y(k-1) 1,126519 1, 17 · 10−3

y(k-2) -0,67115 6, 63 · 10−4

u(k-1) 0,046765 1, 90 · 10−4

y(k-3) 0,468295 1, 62 · 10−5

y(k-4) -0,29286 7, 80 · 10−5

Constante 2,169691 2, 54 · 10−5

u(k-4) 0,02639 1, 48 · 10−5

u(k-3) -0,02499 1, 38 · 10−5

MODELOS NARX (nθAIC = 4, 0)
y(k-1) 1,712388 9, 97 · 10−1

y(k-2) -0,301227 2, 97 · 10−4

u(k-1)u(k-1) 7,00 ·10−5 1, 06 · 10−4

u(k-2)y(k-1) -0,00195 7, 99 · 10−5

Constante -28,9663 1, 02 · 10−5

u(k-2) 0,097326 2, 24 · 10−7

Figura 5: Comparação da resposta do modelo
ARX estimado (em Vermelho) e dados de valida-
ção observados no sistema (em preto).

O modelo NARX apresentado na Figura 6 se
caracterizou por apresentar resultados próximos
ao ideal em magnitudes mais altas, enquanto o
modelo ARX descreve melhor o sistema para as
baixas magnitudes.

Figura 6: Comparação da resposta do modelo
NARX estimado (em Vermelho) e dados de va-
lidação observados no sistema (em preto).
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3.1 Validação dos Modelos

Os ı́ndices RMSE e VAF dos modelos elaborados
são apresentados na Tabela 2. Além de quanti-
ficar o desempenho dos modelos apresentados na
Figura 5 e 6, esta tabela também apresenta o de-
sempenho dos modelos estimados com os dados
puros, ou seja, dados sem o condicionamento do
filtro de saturação.

Tabela 2: Índices de desempenho para os modelos
em estudo e modelos estimados sem o tratamento
de saturação.

MODELO RMSE VAF (%)
DADOS CONDICIONADOS
ARX 0,2880 92,2671
NARX 0,3088 91,3078

DADOS PUROS
ARX 0,6372 62,9824
NARX 0,6965 53,3079

A Tabela 2 revela que o modelo linear esti-
mado com dados condicionados conseguiu melhor
desempenho dentre os demais. Porém o modelo
não-linear dado com a mesma massa de dados ob-
teve ı́ndices muito próximos do melhor modelo.
Para os modelos obtidos por dados puros, os ı́n-
dices confirmam a desvantagem de se modelar um
sistema na qual nem todas as entradas que o in-
fluenciam são controladas.

4 Conclusão

Neste trabalho, desenvolveu-se modelos matemá-
ticos que relacionam os sinais de EMG medidos
sobre o músculo do antebraço, e o movimento da
mão, fechar e abrir, usando modelos paramétricos
lineares (ARX) e modelos não-lineares (NARX).
A partir dos resultados mostrados na Tabela 2,
conclui-se que os valores RMSE e VAF obtidos
para o modelo linear utilizando dados condiciona-
dos pelo filtro de saturação obteve o melhor de-
sempenho.

Considerando que o objetivo do modelo é ape-
nas identificar o movimento de hand-close, o mo-
delo linear é simples e capaz de atender a todas as
necessidades do projeto.
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Abstract— Electromyography has been an important tool in a wide range of applications and has become increasingly relevant
in clinical sectors, such as in therapeutic evaluations, as well as in technological sectors such as the control of prostheses, machines
and various other devices. This work brings a cheap and efficient alternative to measuring this signal in an easy and practical
way. The complete system of conditioning and acquisition of electromyographic signals with two channels was developed. This
prototype has a human-machine interface that allows easier setup and interactivity during the collection. In addition, the device is
capable of recording the signals without the need for computers or any other connection with external means. This feature together
with its reduced size allows its use also in embedded measurements.

Keywords— Electromyography, Biosignals, Data aquisition, Instrumentation, HMI.

Resumo— A eletromiografia tem sido uma importante ferramenta nas mais diversas aplicações. Esta vem se tornando cada vez
mais relevante em setores clínicos, como nas avaliações terapêuticas, e também em setores tecnológicos, como no controle de pró-
teses, máquinas e vários outros dispositivos. Este trabalho traz uma alternativa barata e eficiente de mensurar esse sinal de maneira
fácil e prática. Foi desenvolvido um sistema completo de condicionamento e aquisição de sinais eletromiográficos de dois canais.
Este protótipo conta com uma interface homem-máquina que permite mais facilidade na configuração e interatividade durante a
coleta. Além disso, o dispositivo é capaz de registrar os sinais sem a necessidade de computadores ou qualquer outra conexão com
meios externos. Essa característica, junto ao seu tamanho reduzido, permite o seu uso também em medições embarcadas.

Palavras-chave— Eletromiografia, Biosinais, Aquisição de sinais, Instrumentação, IHM.

1 Introdução

O sinal eletromiográfico (EMG) possibilita centenas
de aplicações importantes e úteis. O registro do
EMG se dá a partir da colocação de eletrodos nas re-
giões onde se pretende mensurar as ativações mus-
culares. Isto permite o acesso aos processos bio-
lógicos dos quais o músculo produz força e movi-
mento para executar diversas funções do dia a dia
(De Luca, 1997). Assim, o EMG tem sido amplamente
utilizado tanto no contexto clínico como também nos
contextos ergonômico e tecnológico. Tais aplicações
vão desde diagnósticos de patologias neuromuscula-
res, estudos de reabilitação, prevenção de lesões mus-
culares (Basmajian and De Luca, 1985) até a utiliza-
ção no controle de próteses e órteses (Ortolan, 2002).

O EMG de superfície, que capta o sinal apenas
pelo contato do eletrodo com a pele, é o mais utilizado
por não ser invasivo e atender a maioria das aplicações
(Jamal, 2012). Este sinal é bastante suscetível a ruídos
externos, o que o torna bastante complexo, uma vez
que possui baixa amplitude e uma grande quantidade
de componentes ruidosos e estocásticos (Najarian and
Splinter, 2005).

Na Figura 1 é mostrado um exemplo de sinal ele-
tromiográfico. A ativação muscular acontece em in-
tervalos periódicos e pelo menos três contrações po-
dem ser observadas. Quando a musculatura se contrai,
ocorre uma variação na amplitude do sinal, que varia

de acordo com o grau de contração. Já quando o mús-
culo está em repouso, o sinal EMG denota uma baixa
potência.

Figura 1: Exemplo típico de um sinal eletromiográ-
fico.

A evolução dos circuitos eletrônicos, recursos
computacionais e hardwares que ocorreu desde o úl-
timo século aperfeiçoou os conhecimentos fisiológicos
dos músculos, visto que tais ferramentas permitiram
uma maior fidelidade na aquisição do EMG e a dimi-
nuição de ruídos e artefatos. Além disso, aumentou-se
a capacidade de processamento desses sinais e novas
técnicas, como a fragmentação em componentes bá-
sicos (potenciais de ação), análise espectral, elabora-
ção de modelos e simulações, puderam ser realizadas



(Merletti and Parker, 2004).
Uma forma eficaz de melhorar a qualidade do

EMG é a realização de um pré-tratamento deste si-
nal. Etapas de amplificação diferencial e filtragem são
imprescindíveis nos circuitos de condicionamento de
EMG. Esses estágios protegem o sinal de interferên-
cias externas e fazem a seleção apenas de componen-
tes específicos e relevantes do mesmo.

Muitos estudos sugerem que o EMG possui banda
espectral limitada entre 20 e 500 Hz, sendo mais do-
minante nas frequências entre 50 e 150 Hz (Basmajian
and De Luca, 1985; Karlsson and Gerdle, 2001;
Quach, 2007; Merletti and Di Torino, 1999; Wang
et al., 2013; De Luca, 2003).

O EMG também é bastante corrompido por uma
interferência aditiva de 50 ou 60 Hz proveniente da
rede elétrica, o que afeta fortemente a saída e degrada
a qualidade do sinal (Manivel and Rabindran, 2015).
Portanto, em circuitos de condicionamento geralmente
são adicionados filtros para resolver este problema.

O EMG deve ser amplificado com destreza, e
vários fatores devem ser considerados. Dentre eles
podem-se destacar, um ganho de tensão típico de
100 a 2000 V/V e uma alta rejeição em modo co-
mum (CMR) (Soderberg and Cook, 1984; Basmajian
and De Luca, 1985; Poo and Sundaraj, 2010; Hao
et al., 2011; De Luca, 2003).

Na literatura, existem diversos projetos de sis-
temas de condicionamento e registro de EMG. Po-
rém muitos deles possuem limitações quanto ao custo,
métodos de aquisição, filtragem, modulação do sinal,
dentre outros.

Al-Quraishi et al. (2014) desenvolveram um sis-
tema de multicanais para avaliar o EMG de membros
inferiores. Entretanto, o uso de equipamentos de ban-
cada, como o conversor analógico-digital (ADC) e o
excesso de cabos que saem destes dispositivos, limi-
tam os movimentos do usuário impedindo que ativida-
des físicas mais intensas sejam realizadas durante as
coletas. Além disso, o uso de placas de aquisição co-
mercialmente vendidas e softwares pagos denotam um
alto custo do projeto.

Visando o controle de próteses utilizando um dis-
positivo de baixo custo, Tariquzzaman et al. (2016)
usaram o ADC de um microcontrolador básico e um
circuito de condicionamento elaborado em protobo-
ard. Além disso, eliminaram o uso de softwares pagos
ao utilizarem uma ferramenta computacional de lei-
tura de dados gratuita. Contudo, a capacidade de pro-
cessamento e amostragem do sinal se mostraram limi-
tadas e etapas de retificação no circuito implementado
suprimiram significativamente informações relevantes
do EMG.

Pancholi and Joshi (2018) desenvolveram um sis-
tema de aquisição com múltiplos canais e alta fideli-
dade dos sinais para o controle de prótese em mem-
bros superiores. Porém, o uso de um módulo ADC de
primeira linha, ferramentas computacionais dispendi-
osas e um microcontrolador com alto poder de pro-
cessamento inviabilizam o projeto para aplicações que

exijam a minimização dos custos.
Outras topologias de sistemas de tratamento e

aquisição de EMG podem ser vistos em (Ahamed
et al., 2015; Ghapanchizadeh et al., 2014; Khan et al.,
2012; Desa et al., 2016).

Com o objetivo de atender aplicações de contex-
tos clínicos, ergonômicos e/ou tecnológicos, este ar-
tigo descreve o projeto e o desenvolvimento de um sis-
tema completo de tratamento e aquisição de EMG com
dois canais. Respeitando todas as diretrizes expostas
neste documento para o condicionamento e coleta de
EMG, de maneira correta, o projeto é implementado
para atender tais aplicações de forma prática, portátil
e com uma redução significativa nos custos, no peso e
no volume.

Na Figura 2 é apresentado um diagrama esque-
mático do protótipo, desde a entrada por meio dos ele-
trodos até a aquisição do sinal condicionado feita pelo
microcontrolador.

Figura 2: Diagrama esquemático do sistema de aqui-
sição de EMG.

O dispositivo elaborado, além de contar com os
elementos básicos para a aquisição, como microcon-
trolador e circuito de condicionamento, dispõe de um
slot para cartão de memória (SD) e uma interface
homem-máquina (IHM), que o torna livre de conexões
USB e softwares de leitura de dados, além de permitir
uma fácil interação com o usuário.

O circuito de condicionamento de EMG e a base
de aquisição serão apresentados na próxima seção. As
curvas de sinais EMG coletados no antebraço direito
de um indivíduo, por meio do protótipo, serão discuti-
das em Resultados.

2 Materiais e Métodos

A descrição do sistema projetado está dividida em
duas partes nesta seção. A primeira está relacionada
ao circuito de condicionamento do EMG, ou seja,
como foi realizado o tratamento do sinal antes dele
chegar ao microcontrolador. Ambos os canais pos-
suem o mesmo circuito, portanto, todas as conside-
rações a respeito de um canal, referidas nesta seção,
poderão ser generalizadas para os demais canais. A



segunda parte descreve como foi elaborada a base de
coleta onde o usuário pode interagir com o sistema e
selecionar modos de operação.

2.1 Circuito de Condicionamento do EMG

O projeto do circuito de condicionamento de EMG foi
baseado nas informações contidas na seção anterior.
Portanto, estágios de amplificação e filtragem também
estão presentes no dispositivo. Na Figura 3 é apresen-
tado o circuito completo de um canal, responsável por
condicionar o sinal EMG.

Figura 3: Projeto para simulação do circuito de condi-
cionamento.

No primeiro estágio de amplificação é utilizado
o CI INA126 (Instruments, 2000) com ganho ajustá-
vel de 7 a 100 V/V por meio de um potenciômetro.
Com uma baixa tensão de offset (menores que 250µV)
e um CMR superior a 90 dB, este amplificador de ins-
trumentação (amp in) é capaz de amplificar pequenas
variações na entrada (Kitchin and Counts, 2004).

No segundo estágio, um amplificador operacio-
nal (amp op) do CI TL072 (Instruments, 2011) foi
utilizado para elaborar um filtro ativo passa-altas de
primeira ordem com ganho de 5 V/V e com corte
em 15 Hz. Esta etapa além de reduzir considera-
velmente a componente CC do EMG, também ate-
nua o ruído ocasionado pela movimentação dos cabos
(Webster, 1984).

No terceiro estágio, para cortar as frequências
mais altas, o segundo amp op desse CI foi usado para
projetar um filtro ativo passa-baixas de segunda or-
dem, com ganho de 12 V/V e com corte em 450 Hz.
Este filtro elimina ruídos de elevadas frequências e
tem um papel fundamental no processo de amostra-
gem do sinal, uma vez que corrige problemas de ali-
asing (Clancy et al., 2002). Neste mesmo amp op foi
empregado um controle de nível CC do sinal para que
as tensões negativas presentes no EMG também pos-
sam ser lidas pelo conversor ADC do microcontrola-
dor, dado que este trabalha apenas com tensões positi-
vas.

Para evitar interferências causadas pela rede elé-
trica foi adicionado ao circuito um filtro rejeita-faixa

do tipo notch ajustado para o corte em 60 Hz. Sua
estrutura foi planejada de modo que esta etapa do cir-
cuito seja facilmente desacoplada em casos que o sis-
tema é alimentado por uma bateria e está independente
da rede elétrica. A Figura 4 apresenta as placas do cir-
cuito com o filtro notch desacoplado.

Figura 4: Placas do circuito de condicionamento.

O filtro notch é mostrado na parte superior da Fi-
gura 4 e, quando necessário, pode ser facilmente en-
caixado no circuito da parte inferior através dos co-
nectores dispostos nas laterais da placa. Além disso,
a Figura 4 expõe as dimensões reduzidas do circuito
implementado.

2.2 Base de Aquisição

Responsável por traduzir as informações provenientes
do circuito de condicionamento e enviar os dados para
gravação, a base de aquisição é composta essencial-
mente por um microcontrolador, um visor LCD, uma
barra de LED de 10 segmentos, um módulo para car-
tão SD e botões de navegação. Essa parte do protótipo
controla todos os mecanismos e configurações relaci-
onadas ao registro dos dados.

O microcontrolador possui arquitetura ARM de
32 bits e um processador Atmel SAM3X8E Cortex-M3.
Além disso, conta com um ADC de 12 bits de resolu-
ção, ou seja, é capaz de ler 4096 valores diferentes em
uma escala de 0 a 3,3 V (Atmel, 2015). Neste caso, o
nível CC do circuito de condicionamento foi ajustado
em 1,6 V para que o microcontrolador consiga ler as
tensões negativas do EMG. Após completar a leitura
dos sinais, o microcontrolador faz a conversão auto-
mática dos dados para que o valor de tensão CC volte
para zero.

O visor LCD, a barra de LED e os botões com-
põem a IHM do protótipo. Com esses elementos o



usuário pode escolher o modo de gravação dos da-
dos, visualizar a tensão CC ajustada e alterar a taxa de
amostragem. Esta última foi padronizada em 1 kHz,
podendo chegar até 2 kHz caso desejável. Algumas
telas da interface são apresentadas na Figura 5.

Figura 5: Diferentes telas da interface com o usuário.

A IHM permite o usuário acompanhar pelo visor
LCD os comandos estipulados no protocolo de coleta,
ou seja, exibe a descrição dos movimentos a serem re-
alizados durante a aquisição. A barra de LED indica
ao usuário o tempo restante do movimento em execu-
ção apagando os LEDs de forma decrescente. Estes
indicadores podem ser previamente configurados, mo-
dificando alguns parâmetros na programação do mi-
crocontrolador. A esquerda da Figura 5 são mostradas
as telas de inicialização, tensão CC e escolha do modo
de gravação. A direita desta figura é possível ver uma
simulação de coleta que consiste em relaxar a mão até
que a contagem da barra de LED se esgote e em se-
guida é solicitado que se faça a abertura do membro.

Nesta base existe dois modos de gravação que po-
dem ser selecionados pelo usuário. O primeiro modo
grava os dados no cartão SD e pode ser utilizado
quando não existe um dispositivo externo como um
desktop ou notebook para realizar o registro dos dados.
O segundo modo de gravação se dá pela leitura dos da-
dos feita através de uma porta serial, ou seja, o micro-
controlador envia os dados em tempo real para um dis-
positivo externo utilizando o protocolo de comunica-
ção serial UART (Laddha and Thakare, 2013). É neste
modo de gravação que se faz necessário o uso do filtro
notch acoplado ao sistema, visto que esses elementos
externos geralmente estão conectados a rede elétrica.

2.3 Simulação de Aquisição de EMG

Para testar o sistema, foi elaborado um protocolo sim-
ples de aquisição de EMG nas musculaturas anterior
e posterior do antebraço. Este protocolo é baseado no
trabalho de Zhang et al. (2014). Os eletrodos do pri-
meiro canal (CH1) foram colocados ao longo do mús-
culo Flexor Superficial dos Dedos, e do segundo canal
(CH2), ao longo do músculo Extensor Ulnar do Carpo.
Os eletrodos de cada canal foram posicionados a uma
distância de 2 cm entre eles e o eletrodo de referência
colocado sobre o cotovelo.

Foram escolhidos cinco movimentos: movimento
relaxante (MR), fechamento da mão (FM), abertura da
mão (AM), movimento de pinça (MP), flexão da mão

(FXM) e extensão da mão (EXM). Na Figura 6 é mos-
trado como foi executado cada movimento. O tempo
para cada execução foi de 2 segundos.

Figura 6: Seis movimentos diferentes do protocolo de
coleta.

Pelo fato do MR possuir ativação muscular quase
nula, este foi utilizado entre um movimento e outro
para facilitar a identificação de cada atividade. Desta
maneira, o tempo total de aquisição foi de 22 segun-
dos. A frequência de amostragem utilizada foi de 1
kHz.

3 Resultados e Discussões

Na Figura 7 são mostradas formas de onda dos dois ca-
nais ao realizar todos os movimentos (MR, FM, AM,
MP, FXM e EXM).
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Figura 7: Sinais coletados pelo sistema de aquisição.

Ao analisar os sinais da Figura 7 é possível veri-
ficar que a ativação da musculatura observada em am-
bos canais varia a sua intensidade conforme o movi-
mento realizado. De maneira geral, nos movimentos
de flexão (FM e FXM) houve um maior estímulo no
CH1, visto que os eletrodos deste canal estão posicio-
nados sobre uma região de músculos flexores. De ma-



neira semelhante, nos movimentos de extensão (AM e
EXM) ocorreram maiores ativações no CH2, uma vez
que esses eletrodos estão sobre músculos extensores.

A amplitude pico a pico vista no CH1 durante o
movimento de FM foi a maior dentre as demais, porém
este valor manteve-se abaixo de 3 V, respeitando os
limites do conversor ADC. Também foi realizada uma
análise no domínio da frequência. O espectro da banda
passante dos dois canais é apresentado na Figura 8.
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Figura 8: Espectro de frequência dos sinais coletados.

A eficácia dos filtros implementados no circuito
de condicionamento pode ser confirmada ao observar
na Figura 8 a componente CC, a interferência de 60
Hz e frequências próximas de 500 Hz com forte ate-
nuação.

Em ambos modos de gravação não houve perda
de dados ou queda na taxa de amostragem. Dado que
as coletas em ambos os modos, utilizando o mesmo
protocolo, se mostraram bastante semelhantes, as re-
presentações gráficas dos dados adquiridos através do
cartão SD foram omitidas deste trabalho.

4 Conclusão

O protótipo elaborado se mostrou um sistema com-
pleto e apto para uso nas mais diversas aplicações
que envolvem eletromiografia. A placa de condicio-
namento, apesar de pequena, cumpriu seu papel rea-
lizando uma amplificação equilibrada e uma filtragem
seletiva das bandas de frequências mais relevantes. A
base de coleta trouxe uma melhor execução dos pro-
tocolos de coleta, visto que sua IHM deixa o usuário
confortável para executar as tarefas com mais preci-
são.

Basicamente, todos os componentes utilizados na
fabricação deste sistema são genéricos e comercial-
mente disponíveis no mercado, o que o torna uma boa
opção para aplicações que exijam baixo custo. O seu
tamanho reduzido e sua independência de computa-
dores e outros dispositivos externos o faz conveniente
em aplicações que exijam a ausência de fios, como nas
medições de EMG em atletas durante suas atividades
físicas.
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