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Resumo do trabalho:   

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 próteses, 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 extremamente altos e desmotivantes. Visando os 

benefícios que um aparato instrumental, condensado 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 leve e compacto desenvolvido atingiu 

níveis eficientes de fidelidade nas gravações de sinais EMG comparado aos dispositivos comerciais. 
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