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RESUMO 

VALENTIM, Marcela Rubim. Registro e Processamento de Sinais Aplicados a 
Reconhecimento de Gestos. 117 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 

em Engenharia Elétrica). Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

– Campus II, Belo Horizonte – MG, 2014. 
 

Sinais de eletromiografias (EMG) são um dos mais importantes sinais fisiológicos e 

amplamente usados em aplicações de engenharia. A eletromiografia de superfície 

ou do inglês, surface electromyography (SEMG) tem como grande vantagem ser não 

invasiva e de fácil execução. A natureza desse tipo de sinal é semialeatória e muito 

ruidosa, por níveis de tensão muito baixos. Mas, diversas aplicações com diversos 

propósitos têm utilizado destes sinais, como por exemplo, o reconhecimento de 

gestos realizados com as mãos. Este tipo de aplicação tem demandado o uso de 

ferramentas sofisticadas e com grande capacidade computacional para classificar os 

gestos lidos em sinais EMG. As Transformadas Wavelets (TW) e Redes Neurais 

Artificais (RNAs) são duas das técnicas mais recorridas, e são comumente usadas 

como técnicas complementares para resolução de problemas de identificação de 

padrões em sinais EMG. Desta forma, este trabalho busca entender definições e 

conceitos que envolvem estes assuntos, SEMGs, TWs e RNAs e desenvolve um 

estudo de métodos baseados nestas ferramentas, para a classificação dos gestos 

das mãos. São abordados, ao longo deste trabalho, técnicas que vão desde as 

características e como executar o exame de eletromiografia, até a caracterização 

dos circuitos eletrônicos para a aquisição do sinal, assim como as ferramentas 

computacionais para o processamento das informações. Os resultados obtidos com 

este trabalho coincidem com os resultados encontrados na literatura, e confirmam a 

eficácia do uso de ferramentas como RNAs e TW para a classificação de gestos. 

Este trabalho também apresenta a possibilidade de se construir um circuito de 

aquisição de fácil execução e baixa complexidade para sinais EMG. 

 

 

Palavras-Chave: Eletromiografia de Superfície. Redes Neurais Artificiais. 

Reconhecimento de gestos. Transformada Wavelet.  



ABSTRACT 

Electromyogram signals are one of the most important physiological signals and 

widely used in engineer applications. The greatest advantage of superficial 

electromyography (SEMG) is to being non-invasive and simple implementation. The 

nature of this kind of signal is semi-random and very noisy, because of its low electric 

voltage amplitude. Even though, many and varied applications are being given to this 

kind of signal, such as gesture recognition. Therefore, sophisticated tools with great 

computational capacity are required for the classification of the gestures read in EMG 

signals. The Wavelets Transform (WT) and Artificial Neural Networks (ANN) are 

requested with this objective and are increasingly used in this kind of problem. This 

work is a study of how researches are using SEMG, WT and ANN in the 

classification of gestures and also a research exposing the definitions and concepts 

around these three subjects. Moreover, an inquiry in literature of what are the 

characteristics of the instruments involved in SEMGs and the conditions that they 

should be used, the characterization of the electronics circuits for signal acquisition 

and computational tools for information processing. The results of this study support 

the findings in the literature, that demonstrate the effectiveness of using tools like 

RNAs and TW to classify hand gestures. As well as to show the possibility to build a 

circuit for acquisition of easy implementation and complexity for EMG signals. 

 

 

Palavras-Chave: Superficial Electromyography, Artificial Neural Network, Gestual 

Recognition. Wavelet Transform. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde meados do século XVI o homem passou a conhecer a relação entre a 

contração muscular humana e a eletricidade. Com o passar dos anos, vários 

estudiosos trabalharam no tema e desenvolveram novas teorias e modelos que os 

relacionavam, como mostram os trabalhos de Alexander Volta (1745 – 1827) e 

Guillaume Duchenne (1806 – 1875). Porém, apenas com o experimento de Emil Du 

Bois-Reymond (1818 – 1896), em 1849, é que se demonstrou a primeira evidência 

de atividade elétrica durante a contração muscular voluntária de um indivíduo [1]. 

No século XX, os estudos sobre os sinais elétricos produzidos pelos músculos 

foram intensificados, dando forma ao que é conhecido por eletromiografia (EMG). A 

eletromiografia é uma técnica que permite detectar e medir os sinais mioelétricos (do 

grego, mio: mûs, muós, músculo) [2] com o uso de eletrodos, que podem ser 

posicionados sobre a pele ou agulhas especiais que penetram o músculo para 

aquisição dos sinais [3]. 

A eletromiografia de superfície (SEMG), técnica de EMG objeto desse 

trabalho, é o método que utiliza um par de eletrodos sobre a pele do indivíduo para 

adquirir seus impulsos elétricos musculares. Ela tem sido usada há muitas décadas 

para o diagnóstico de doenças neuromusculares, engenharia de reabilitação e 

controle de próteses motorizadas, reconhecimento gestual e até mesmo em 

interfaces humano-máquina (IHM) [4]. 

Muitas áreas vêm usando a técnica para quantificar informações sobre a 

atividade muscular, como a ergonomia, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, 

educação física, diagnósticos patológicos, robótica, entretenimento, interfaces 

homem-máquina, entre outras, [1], [5]. 

Entretanto, o sinal bruto obtido com este tipo de técnica exige etapas de 

processamento, análise e extração de informações que sejam relevantes para que 

se possa classificar adequadamente o sinal. Um fator dificultador neste âmbito é a 

natureza do sinal eletromiográfico, que é não-estacionária – oscila tanto no tempo 

como na frequência – e muito ruidosa, com amplitudes muito baixas de tensão. 

Neste contexto, é necessário o uso de poderosas ferramentas matemáticas e 
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técnicas de circuitos e instrumentação para um adequado condicionamento, 

processamento e classificação do sinal EMG. Dentre estas técnicas encontra-se a 

Transformada Wavelet (TW) e as Redes Neurais Artificiais (RNAs). 

A Transformada Wavelet é uma das ferramentas matemáticas usualmente 

aplicadas na caracterização dos sinais de EMG, pois a TW é aplicada na análise de 

sinais não-estacionários, como é o caso do sinal EMG. Sua teoria básica 

compreende uma análise de dados de acordo com escalas variáveis no domínio do 

tempo e da frequência. Seu desenvolvimento retoma a década de 80 e a união de 

ideias em áreas como matemática pura, física, computação e engenharia. Embora, 

em 1909, já tenha sido mencionada pela primeira vez nos apêndices de A. Haar [6], 

[7], [8], [9]. 

Para a etapa de classificação dos sinais EMG, outra ferramenta muito eficaz 

são as Redes Neurais Artificiais (RNAs). As RNAs são modelos computacionais não-

algorítmicos inspirados no funcionamento do sistema nervoso central humano e em 

especial da sua célula fundamental, o neurônio, em que um cérebro humano tem em 

torno de 10!! células neurais. As RNAs são estruturadas em sistemas paralelos 

distribuídos compostos por unidades de processamento, os neurônios artificiais. 

Essas unidades são passíveis de realizar determinados cálculos matemáticos [10], 

[11], [12]. 

Os modelos matemáticos que representam as RNAs são capazes de 

aprender por meio de um conjunto reduzido de exemplos. Essa generalização torna 

as RNAs muito atrativas na aplicação de problemas de classificação, em que elas se 

tornam ferramentas matemáticas capazes de extrair informações não explícitas 

pelos exemplos. Por isso, elas se aplicam de forma objetiva neste trabalho, sendo 

usada para classificar sinais elétricos dos gestos das mãos [10], [11], [12]. 

1.1 RELEVÂNCIA DO TEMA EM INVESTIGAÇÃO 

A eletromiografia de superfície tem sido largamente aplicada no 

reconhecimento de linguagem de sinais (comunicação manual, linguagem corporal e 

padrões labiais). O reconhecimento da comunicação por gestos das mãos tem 

inúmeras aplicações, fato que tem gerado grande interesse da comunidade científica 

para o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas. Dentre as aplicações do uso da 

SEMG, no reconhecimento de gestos manuais, estão as interfaces computacionais 



 19 

que possibilitam melhora na qualidade de vida das pessoas em geral, mas 

especialmente de pessoas incapazes ou idosas. Estas interfaces também podem 

estar voltadas ao entretenimento, como em plataformas de jogos. Mas também são 

ferramentas úteis para o ramos da robótica teleoperada, onde o homem pode, por 

exemplo, controlar robôs à distância, durante operações que colocariam em risco a 

vida humana ou que não seja acessível a ele. De modo geral, em todas essas 

aplicações o reconhecimento gestual cria um sistema que reconhece os gestos do 

usuário e os usa para controlar um dispositivo. Além da SEMG, existem outros 

métodos amplamente usados, como sensores mecânicos e sistemas baseados em 

visão artificial, etc. Porém, o que torna a SEMG melhor que outros métodos é sua 

grande vantagem de não ser um método invasivo, permitindo grande facilidade na 

aquisição de dados e seguro ao usuário, pois outros métodos de EMG utilizam 

agulhas inseridas ao músculo, trazendo grande desconforto ao usuário. 

Muito se tem pesquisado ao redor do mundo para o aperfeiçoamento das 

técnicas SEMG e muitas diversas novas aplicações também tem sido buscadas. 

Entretanto, o cenário brasileiro não tem acompanhado de maneira proporcional essa 

situação, com alguns escassos trabalhos desenvolvidos ou em desenvolvimento a 

respeito do uso dos sinais SEMG em qualquer das aplicações citadas, embora, a 

aquisição de sinais SEMG seja, em linhas gerais, simples e eficaz. 

1.2 MOTIVAÇÃO  

A etapa mais difícil do desenvolvimento de sistemas controlados a partir de 

sinais SEMG é a classificação dos sinais SEMG, pois, estes apresentam assinaturas 

muito diferentes baseadas na idade, músculo, tecido epitelial, intensidade do 

movimento, etc. Quando comparado com outros tipos de biosinais, o EMG é o sinal 

com maior presença de ruídos e o que contém os tipos mais complicados de 

artefatos a serem eliminados e/ou atenuados. Esses ruídos podem ser causados 

pelo ambiente, indução eletromagnética, objetos em movimento, interação com 

outros tecidos do próprio corpo, etc. Para pessoas com algum membro amputado ou 

algum tipo de deficiência, a aquisição de informações úteis se torna ainda mais 

complicada [1]. Por estas dificuldades, muitos pesquisadores têm buscado métodos 

de análise e classificação dos sinais EMG para obter resultados aceitáveis para o 

reconhecimento de padrões nos sinais. A aplicação de modelos matemáticos é 



 20 

inviável para a classificação de sinais EMG, pois estes são muito complexos, como 

os modelos propostos por [13]. Assim, a comunidade científica tem recorrido a 

outras técnicas de reconhecimento de padrões. Dentre elas estão, por exemplo, 

árvores de decisão, classificadores por fusão em nível de decisão (decision-level 

fusion), diferentes tipos de classificadores fuzzy e redes neurais artificiais (RNAs) [1], 

[4], [14]. 

As RNAs têm sido uma escolha frequente entre pesquisadores no 

processamento de sinais SEMG e outros biosinais devido às suas propriedades e 

capacidades apropriadas para a classificação de padrões. De acordo com [4], as 

RNAs são capazes de aprender através de exemplos, podem reproduzir funções 

arbitrárias não-lineares a partir de entradas, detectam entrada e saída, possuem 

grande adaptatividade, têm resposta contextual e sua estrutura é extremamente 

regular e paralela, o que garante uma performance de cálculo muito alta. 

Entretanto as RNAs necessitam de entradas que carreguem características 

que representem o sinal, para que elas possam distinguir entre os exemplos e 

aprender com eles a classificar o sinal. Desta forma, trabalhos acadêmicos têm 

recorrido, frequentemente, às Transformadas Wavelets para extração de 

características dos sinais eletromiográficos que serão usados em redes neurais. Isto 

porque esta é uma técnica que combina a análise no domínio do tempo e no 

domínio da frequência, o que a torna muito apropriada em extrair características 

espectrais dos sinais [15]. 

1.3 OBJETIVO  

Com este trabalho pretende-se estudar avanços já obtidos no uso da SEMG e 

desenvolver uma metodologia baseada em estudos realizados pela comunidade 

científica para aquisição, processamento e classificação offline de sinais SEMG a fim 

de realizar o reconhecimento de padrões e identificar gestos realizados pelo usuário.  

É objetivo construir para a etapa de aquisição de sinais uma placa de circuitos 

com etapas de amplificação e pré-filtragem do sinal. A etapa de conversão A/D será 

realizada por uma placa A/D da National Instruments e o processamento dos dados 

em rotinas Matlab/Simulink. 

Para a etapa de processamento, a análise e a decomposição tempo-

frequência do sinal serão implementados algoritmo, em ambiente Matlab, usando a 
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Transformada Wavelet, e posteriormente outras ferramentas como valor RMS, 

entropia e desvio padrão para extração de características. 

Os resultados obtidos com os métodos de identificação alimentam redes 

neurais artificiais, visando classificá-los quanto à natureza do gesto. Por fim, os 

resultados obtidos são comparados aos resultados já alcançados pela comunidade 

científica em trabalhos semelhantes. 

É também objetivo deste trabalho proporcionar uma base de conhecimentos 

para a comunidade científica local, para uma posterior reprodução de resultados e 

novos avanços nesta área de pesquisa. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Este trabalho faz uma revisão de bibliografia sobre os temas relacionados à 

eletromiografia de superfície para o reconhecimento de gestos das mãos. São 

abordados conceitos e tecnologias existentes e recomendadas aplicadas às SEMGs, 

bem como os métodos mais utilizados pela comunidade científica para 

processamento, análise e classificações para estes sinais. 

A revisão bibliográfica permitirá selecionar as técnicas que melhor se 

adequam ao objetivo do trabalho. Com destaque para o uso das Transformadas 

Wavelet e Redes Neurais Artificiais.  

O trabalho está dividido em sete capítulos e mais um apêndice. O primeiro 

capítulo trata de um breve histórico e da importância deste trabalho para a 

comunidade científica, juntamente com seus objetivos e as motivações para sua 

realização. O capítulo 2 trata sobre a eletromiografia de superfície, abordando temas 

como definição, características dos eletrodos e instrumentação. O capítulo 3 

apresenta a caracterização do sinal SEMG e diversos métodos de análise de sinais 

utilizados em sinais de EMG, com destaque para a Transformada Wavelet. O 

capítulo 4 apresenta informações sobre as técnicas aplicadas para a classificação e 

o reconhecimento de padrões em sinais EMG, com ênfase nas Redes Neurais 

Artificiais. O capítulo 5 agrupa as informações necessárias para a descrever a 

metodologia implementada por este trabalho para a classificação de gesto por sinais 

EMG. O capítulo 6 apresenta os resultados obtidos com o sistema implementado por 

este por este trabalho para classificar os gestos. E por fim, o sétimo capítulo traz as 

considerações finais e expectativas de trabalhos futuros.  
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2 ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE 

Este capítulo busca trazer ao leitor informações sobre as etapas, definições e 

técnicas utilizadas para a execução da eletromiografia de superfície. Na primeira 

seção, é definido para o leitor o que se entende por SEMG, com uma visão do ponto 

de vista biológico. Em seguida, a seção 2.2 caracteriza o sinal SEMG do ponto de 

vista de sua geração e algumas de suas propriedades como sinal bioelétrico. A 

próxima seção, 2.3, aborda os aspectos e recomendações para os eletrodos mais 

adequados e utilizados atualmente em SEMG. A seção 2.4 trata da instrumentação 

eletrônica que envolve a execução da SEMG, abordando características essenciais 

aos circuitos para condicionamento e aquisição deste tipo de sinal elétrico. E por fim, 

a última seção traz as considerações finais para a realização da SEMG. 

2.1 DEFINIÇÃO 

Durante a SEMG, eletrodos são sobrepostos à pele do indivíduo e o sinal 

adquirido por eles é a sobreposição elétrica de todas as ações das unidades 

motoras (UM) ativas e detectáveis na região em que estão posicionados. As 

unidades motoras (UM) são a menor unidade muscular controlável no músculo, 

composta pelos músculos inervados a um único neurônio motor como mostra a 

Figura 2.1, [1], [16], [17], [18]. 

Nas décadas entre 1960 e 1970, Carlo De Luca e cooperadores 

desenvolveram com sucesso um modelo matemático descrevendo o funcionamento 

da geração do sinal elétrico dos músculos esqueléticos humanos. Esse modelo 

mostra que o sinal EMG é dependente do número e da taxa de impulsos das 

Unidades Motoras de Ação Potencial (do inglês, Motor Unit Action Potential, MUAP), 

sendo cada MUAP a soma das ações potenciais sobre cada unidade motora, 

observadas pelo par de eletrodos e também da área que os eletrodos estão 

posicionados [1], [16]. 
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Figura 2.1 - Esquemático de uma unidade motora [18]. 

A Figura 2.2 representa a influência das unidades motoras sobre as outras 

durante a contração muscular [1], [16]. 

 

Figura 2.2 – Distribuição relativa de unidades motoras na superfície de detecção de eletrodos EMG. A 

área ocupada por uma UM está representada pelos pequenos círculos sobrepostos. Apenas as UMs 

escuras é que contribuem significativamente para os dados do SEMG [1]. 

A magnitude do impulso elétrico (ou disparo) gerado pelo músculo durante 

uma contração é muito pequena e é medida na ordem de microvolts. Sua amplitude 
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Figure 1.7. Scheme of a motor unit. (Modified from Basmajian, 1955a.) 

Dutta and Basmajian (1960) in the pharyngeal constrictors of the rabbit. 
However, our own observations indicate that in the case of the human 
tibialis anterior, the endplate region is proximal to the middle of the 
muscle. In some muscles of some individuals, two aggregations of motor 
endplates or motor points may exist in a single muscle. Such is often the 
case in the long head of the human biceps brachii. 

The number of muscle fibers that are' served by one axon, i.e., the 
number in a motor unit varies widely, but certain rules have been 
established in recent years. Generally, it has been agreed that muscles 
controlling fine movements and adjustments (such as those attached to 
the ossicles of the ear and to the eyeball and the larynx) have the smallest 
[lumber of muscle fibers per motor unit. On the other hand, large coarse-
acting muscles, i.e., those in the limbs, have larger motor units. The 
muscles that move the eye have small motor units with less than 10 
fibers/unit, as do the human tensor tympani muscle of the middle ear, 
.he laryngeal muscles and the pharyngeal muscles. These are all rather 
small delicate muscles which apparently control fine or delicate move-
ments. 

Krnjevic and Miledi (1958) report 7 to 17 fibers/motor unit in the rat 

Figure 1.8. Bundle of parallel muscle fibers with endplates (dark dots) stained 
by cholinesterase technique (From Coers and Woolf, <0 1959, Blackwell Scientific 
Publications, Oxford, and Charles C Thomas, Springfield, IL.) 

diaphragm, which suggests that this muscle too has a fine or delicate 
control. The size of motor units in the rabbit pharyngeal muscles is also 
quite small, ranging from as few as 2 to a maximum of only 6 (Dutta and 
Basmajian, 1960). The size of the motor units in our study was deter-
mined by tracing the individual nerve fibers along their final distribution 
to the muscle fibers (Figs. 1.9 and 1.10). Other observers have calculated 
the total number of muscle fibers in a muscle and the total number of 
nerve fibers in its motor nerve. Then, by dividing the former by the 
latter figure, they have calculated the size of the motor units. The latter 
method is rather questionable because it involves sympathetic fibers as 
well as motor fibers (Fig. 1.11). Nonetheless, it is a method that does 
produce reasonable approximations. 
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é também diretamente influenciada pelo fatigamento do músculo, que ocorre depois 

de períodos longos de contração, fazendo com que o músculo comece a 

descarregar e contrair mais lentamente. O fatigamento está associado ao excesso 

de íons de hidrogênio no tecido muscular (acumulação de metabolitos), perfusão 

inadequada do tecido e também esgotamento das fontes de energia [1]. 

O sinal gerado pela atividade muscular é atenuado quanto mais distante a 

unidade motora se encontra da superfície de aquisição SEMG. Dentre os fatores que 

contribuem para essa atenuação estão a resistência da pele, os resíduos que estão 

depositados sobre ela, como a camada de células mortas, oleosidades próprias e 

sujeira; além disso, entre o músculo e a pele existe um tecido de gordura (ver Figura 

2.2), que varia em espessura de pessoa para pessoa. A gordura funciona como um 

isolador elétrico entre o músculo e os eletrodos. Os outros tecidos do corpo também 

são responsáveis pela degradação no sinal elétrico dos músculos, pois eles 

funcionam como um filtro passa-altas, absorvendo as componentes de altas 

frequência do sinal. Dessa forma, é mais fácil a aquisição dos sinais de músculos 

cobertos por menos tecido lipídico, por exemplo, os músculos dos braços em relação 

aos músculos dos glúteos [1], [17]. 

A interface entre o tecido da pele e os eletrodos, chamada de superfície de 

detecção é um dos principais problemas encontrados na SEMG. Pois, nesta área o 

sinal é muito atenuado. Essa degradação está relacionada a diversos fatores já 

mencionados, destacando-se a umidade da pele e a quantidade de óleo presente 

nela, a densidade da excitação e também a camada de células mortas [1]. 

O sinal gravado pelos eletrodos na SEMG que não seja filtrado (exceção: 

amplificador passa-faixas) e nem processado é chamado, do inglês, de raw EMG, 

que em tradução livre para o português significa "EMG bruto". A Figura 2.3 mostra 

um típico raw EMG de contrações de um dos músculos da coxa humana [16]. 

O EMG bruto em sua forma natural pode ser considerado um sinal 

semialeatório (quasi-aleatório). Isso porque as unidades motoras ativas próximas 

aos eletrodos no momento da aquisição dos dados variam constantemente, 

produzindo uma grande sobreposição dos disparos do músculo durante a contração. 

A faixa de amplitude desse tipo de sinal varia entre ±5 mV (máximo alcançado em 

atletas) e tem frequência típica na faixa entre 6 e 500 Hz, com maior potência 

localizada entre aproximadamente 20 e 500 Hz. A taxa de disparo das fibras 

musculares está em torno de 8 a 50 Hz, em geral [1], [16]. 
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Figura 2.3 – Dados não tratados obtidos por EMG com três contrações sucessivas do músculo da 

coxa rectus femoris [16]. 

2.2 SINAL EMG 

Esta seção busca relacionar os fatores que influenciam e caracterizam o sinal 

SEMG do ponto de vista da morfologia do músculo e natureza da contração. 

2.2.1 A morfologia muscular, natureza da contração e o sinal para SEMG 

Os músculo esqueléticos são inervados por neurônios motores somáticos, 

também denominados neurônio periféricos ou ainda neurônios motores inferiores, 

enraizados na medula espinhal (ver Figura 2.1 e Figura 2.4). Estes neurônios são 

responsáveis pelo comando direto da contração muscular [1], [17]. 

 

Figura 2.4 – Inervação do músculo pelos neurônio inferiores [17]. 
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A unidade motora, já mencionada, está composta de um neurônios motor alfa 

(localizado no corno da medula espinhal) e todas as fibras musculares inervadas por 

ele. O neurônio motor alfa é um dos dois tipos de neurônio periférico, ele está 

diretamente relacionado com a produção de força pelo músculo; o outro tipo é o 

neurônio motor gama. Como escreveu Cota (2013, p3), “a contração muscular é 

resultado da ação individual e combinada dessas unidades motoras, sendo o 

músculo inervado por um conjunto de neurônios motores”. [1], [17]. 

 

Figura 2.5 – (a) A unidade motora; (b) Conjunto de neurônios motores [17]. 

A atividade no córtex cerebral, ativa o neurônio periférico enraizado na 

medula espinhal por um potencial de ação. O axônio do neurônio se estende até a 

fibra muscular, alcançando a placa motora do músculo, criando uma região de 

sinapses neuromusculares. O contato sináptico com as células dos músculos, libera 

acetilcolina (ACo), despolarizando a placa motora, que torna a membrana iônica do 

músculo permeável e ocorre o envio de sinal por todo o sistema. Esse evento, cria a 

unidade motora de ação potencial, fazendo com que o músculo contraia [1], [17], 

[18]. 

O sinal que contém a informação ao longo do sistema nervoso é chamado de 

potencial de ação, ou também pico de potencial, potencial em ponta, spike, impulso 

nervoso ou descarga. O processo que ocorre durante a contração muscular, é um 
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processo de cíclico de despolarização e repolarização da membrana citoplasmática 

dos músculos por um potencial de ação. O potencial de ação está associado a um 

aumento repentino da permeabilidade da membrana celular à íons de sódio (Na+). 

Pois para um neurônio em repouso, o interior da célula está carregado 

negativamente em relação ao fluido extracelular, devido à maior concentração de 

íons Na+ no meio extracelular. Quando o potencial de ação ocorre, há um fluxo de 

íons Na+ para o interior da célula, causando sua despolarização. Quando este fluxo 

se atinge um limite crítico, um rápido deslocamento de íons de potássio (K+) ocorre 

do interior da célula para o exterior, causando uma rápida repolarização da célula. A 

inversão de polarização causada pelo potencial de ação, é de rápida duração, 

durando em torno de 2 ms [1], [17]. 

Como uma unidade motora inerva diversas fibras musculares, a ação 

potencial alcança a placa motora de forma assíncrona para cada uma, pois elas 

variam em comprimento e diâmetro. Lembrando que cada fibra muscular recebe 

sinais apenas de uma única UM. Embora, diferentes unidades motoras tendam a 

sobrepor suas fibras espacialmente [1], [16]. 

A amplitude do sinal SEMG está relacionada com diversos fatores associados 

à morfologia do músculo e às características da contração realizada. A força e 

velocidade da contração realizada e o tamanho da fibra muscular são alguns desses 

fatores [1]. 

Quando a contração muscular ocorre, a área recrutada pela unidade motora é 

baseada no princípio do tamanho, em que fibras musculares e unidade motoras 

menores são recrutadas primeiros, enquanto as maiores são recrutadas à medida 

que a contração muscular aumenta. O tecido muscular é também caracterizado por 

ter fibras lentas e fibras rápidas. As primeiras apresentam sinais com ondas de alta 

amplitude e baixa frequência, enquanto as rápidas, baixa amplitude e alta frequência. 

Dessa forma uma contração rápida pode ser caracterizada por um sinal de baixa 

amplitude e alta frequência, se comparado com um movimento que exija força e 

resistência muscular [1]. 

A magnitude da energia gerada pelo músculo é muito pequena e é medida na 

ordem de microvolts. Sua amplitude é também diretamente influenciada pelo 

fatigamento do músculo, que ocorre depois de períodos longos de contração, 

fazendo com que o músculo comece a descarregar e contrai mais lentamente. O 

fatigamento está associado ao excesso de íons de hidrogênio no tecido muscular 



 28 

(acumulação de metabolitos), perfusão inadequada do tecido e também 

esgotamento das fontes de energia [1]. 

De acordo com [1], a dispersão da força da contração muscular é de 

aproximadamente 25% do valor médio do sinal. Pessoas sem condicionamento 

físico, por exemplo, podem mostrar altos níveis de atividade SEMG comparado a 

pessoas com bom condicionamento físico, mesmo exercendo as mesmas atividades.  

A relação amplitude x força também está relacionada ao músculo analisado. 

Em geral, músculos que possuem um predominante tipo de fibras musculares (de 

contração rápida ou lenta) têm comportamento mais linear para a relação da força 

exercida e a SEMG. Já em músculos composto de misturas dessas fibras (sem 

predominância de uma em relação a outra), a relação apresentada é mais curvilínea, 

com ponto de ruptura em aproximadamente 50% do valor máximo da contração 

muscular [1]. 

A quantidade da força que o músculo pode exercer depende diretamente do 

seu comprimento em repouso. Mas essa relação é mediada pelo grau de 

sobreposição de outras fibras musculares, em que tanto muito poucas ou excessivas 

sobreposições causam diminuição no número de potenciais locais de cross-bridging1, 

por consequência, diminuem também a força da contração. A Figura 2.6 indica a 

relação entre a tensão muscular e a porcentagem do tamanho do músculo em 

repouso e isolado [1]. 

                                            
1 Cross-bridging ou ciclo cross-bridging é a ação que ocorre quando a actinina (A) combina 

com a miosina (M) e trifosfato de adenosina (ATP) para produzir força, difosfato de adenosina (ADP) 
e fosfato inorgânico (FI) durante a contração e relaxamento muscular, pode ser entendido como um 
deslizamento dos filamentos de proteínas do músculo para a realização da contração muscular [17], 
[18]. 
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Figura 2.6 – Curva de tensão-comprimento para um músculo isolado. Curva 1: tensão elástica 

passiva, 𝑇!, em um músculo passivamente esticado para aumentar o comprimento. Curva 2: tensão 

total, 𝑇!, exercida pelo músculo contraído ativamente a partir do comprimento inicial. Curva 3: tensão 

desenvolvida, 𝑇!, calculada pela subtração dos valores da tensão elástica da curva 1 do total de 

tensão no comprimento equivalente da curva 2. 𝑇! = 𝑇! − 𝑇!  [1]. 

A velocidade da contração também afeta a magnitude da força ou tensão que 

o músculo produz. Incialmente a velocidade de contração muscular é limitada pela 

taxa de cross-bridging que é construída a nível dos sarcómeros 2 [19], [20]. Para as 

contrações que mantêm velocidades constantes, as cross-bridging são construídas 

mais rapidamente e níveis de tensões mais baixos são obtidos mais rápido que 

níveis mais altos. As contrações isométricas são exemplo deste tipo de contração. 

Para contrações concêntricas, a velocidade da contração condiciona a tensão 

produzida. Nesses casos, para contrações com velocidades maiores, menos cross-

bridgings são construídas, produzindo menos força durante a contração. Enquanto 

para contrações mais lentas, são construídas mais pontes, logo, maior força e 

tensão produzidas. A Figura 2.7 mostra a relação desenvolvida entre a velocidade 

da contração e a tensão desenvolvida nos músculos. Vê-se que a tensão 

desenvolvida é dependente do tipo de contração realizada, assim como da 

velocidade implicada por ela [1]. 

                                            
2 Sarcômero é cada um dos segmentos dos músculos estriados voluntários que permitem a 

contração muscular [2]. 
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Figura 2.7 – Relação de velocidade e tensão desenvolvidas durante a contração muscular [1]. 

2.3 ELETRODOS 

Diversos eletrodos têm sido utilizados para a realização da eletromiografia, 

com extensa disponibilidade de formas e tamanhos. Entre os mais comuns estão o 

eletrodo de superfície e o eletrodo de inserção (de fio muito fino ou agulha). Embora 

cada tipo seja adequado para uma aplicação específica, existem dois princípios 

básicos essenciais para a escolha deles: estar a uma distância próxima suficiente do 

músculo a ser estudado para adequada visualização da corrente gerada pela ação 

muscular e não interferir significativamente nos resultados e medições (baixo efeito 

de carga) [14]. 

Os tipos de SEMG podem ser classificados de acordo com o material do 

eletrodo usado e as tecnologias adotadas pelo fabricante. Dentre os materiais 

usados para a construção dos eletrodos, que podem ser em barra ou pinos, estão os 

metais nobres, como ouro, platina ou prata, de carbono, prata sinterizada ou cloreto 

de prata [1], [14]. 

Os eletrodos de superfície podem ser classificados também como secos ou 

úmidos. Os eletrodos úmidos incluem uma camada de gel condutivo, hidrogel ou 

esponja saturada com solução eletrolítica. Tanto secos quanto úmidos são, 

geralmente, autoadesivos, para facilitar a aplicação e uso em SEMG dinâmicas [1]. 

De acordo com o programa europeu de referência para SEMG, Surface 

ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM), é 

recomendado o uso de eletrodos feitos de Ag/AgCl (prata e cloreto de prata), pois 
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têm uma transição estável em relação ao ruído, com um comportamento também 

estável em função do tempo, devido à impedância e reações químicas na interface 

do eletrodo com a pele, e estão amplamente disponíveis comercialmente [14]. 

Ainda assim, de acordo com o SENIAM, a performance de eletrodos sem-gel 

(secos ou de gel seco) ou eletrodos com gel (úmidos) é comparável. Em 

contrapartida, o uso dos eletrodos secos é mais trabalhoso e consome maior tempo 

e se não usados corretamente podem ocasionar uma gravação ruim da SEMG. 

Porém, os eletrodos secos podem ser reposicionados, têm remoção mais fácil e são 

mais adequados à peles sensíveis, pois minimizam reações adversas. Entre as 

vantagens do eletrodo úmido está o maior contato com a pele e a rápida redução da 

impedância da pele, evitando erros de drift e fornecendo uma resposta mais rápida e 

precisa. De modo geral, é recomendado que o eletrodo venha combinado com gel 

de fábrica (úmido), mas, não há impedimentos para o uso dos eletrodos secos [1], 

[14]. 

A forma do eletrodo, definida pela forma da sua área condutiva (que pode 

variar de 1 mm2 a poucos cm2) não é relevante, podendo ser quadrada ou oval. Pois 

independente de qual seja o formato, a impedância da pele será a mesma para 

eletrodos de área semelhante, considerando um eletrodo circular de raio R com um 

eletrodo quadrado de área R x R, com valores de R pequenos [14]. 

Embora a forma do eletrodo não exerça grande influência na gravação da 

SEMG, o tamanho da sua área afeta significativamente. Porque à medida que a área 

aumenta, maior é o tamanho visto pelo eletrodo da fibra muscular. E é demonstrável 

que à medida que há um aumento do tamanho do eletrodo na direção das fibras 

musculares, há um aumento na amplitude e um decaimento nas componentes de 

alta frequência do sinal observado. Um ponto muito relevante na hora da 

determinação do tamanho do eletrodo é o fenômeno do cross-talk. Cross-talk é a 

sobreposição do movimento dos outros músculos no sinal observado. Dessa forma, 

quanto maior for a superfície de detecção do eletrodo, maior a susceptibilidade de se 

detectar sinais dos músculos adjacentes (laterais e inferiores). Portanto, para 

situações que o cross-talk com outros músculos seja relevante, é necessário ter um 

eletrodo suficientemente pequeno para evitá-lo [14], [21], [22], [23]. 

Diversas configurações de eletrodos também podem ser usadas para 

aquisição do sinal EMG, monopolar, bipolar ou multipolar. Na configuração 

monopolar, o sinal adquirido compreende os sinais de toda vizinhança da superfície 
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de detecção, incluindo sinais elétricos não desejáveis de outras fontes que não do 

músculo desejável, pois essa configuração compreende apenas um eletrodo para 

aquisição do sinal e outro de referência posicionado longe o suficiente para reduzir 

as perturbações no campo elétrico das vizinhanças da superfície de aquisição. Esta 

é uma configuração com razão sinal/ruído muito pobre e seletividade muito pequena. 

A configuração monopolar é recomendada para aquisição de sinais simples e é 

frequentemente utilizada em análises gerais do sinais EMG, com o objetivo de se 

comparar morfologia interna e sinais externos ou ainda, para músculos muito 

pequenos ou estreitos para a configuração bipolar [21], [22], [23]. 

Na configuração bipolar são usados dois pontos diferentes no músculo de 

interesse para detectar dois potenciais elétricos em relação a um eletrodo de 

referência posicionado em um músculo neutro. Essa configuração é mais utilizada, 

pois tem alta taxa de rejeição de modo comum e com a detecção diferencial, grande 

parte dos ruídos são eliminados [18], [22]. 

Logo, para evitar gravações instáveis, o SENIAM recomenda o uso de 

configurações bipolares e que a distância entre os eletrodos do dipolo seja de 

aproximadamente 20 mm. Essa distância é a medida centro a centro entre a área de 

condução de dois eletrodos. Para aplicações em músculos relativamente pequenos, 

a distância não pode exceder ¼ do comprimento da fibra muscular [14].  

Além das configurações monopolares e bipolar, existe o arranjo dos eletrodos 

multipolares arranjados em malha (do inglês array) que são muito utilizados para a 

aquisição de características de propagação dos potenciais de ação das fibras 

musculares e muitos outros tipos confeccionados para diferentes aplicações. Estes 

não serão tratados neste trabalho [22]. 

A Figura 2.8 mostra um desenho esquemático das configurações 

monopolares e bipolares para eletrodos em eletromiografias de superfície. 
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Figura 2.8 - (a) Configuração de detecção monopolar. (b) Configuração de detecção bipolar, usando 

amplificador diferencial. Simbolicamente “m” representa o sinal a ser medido e “n” o ruído da medição 

[18]. 

Em geral, os eletrodos são passivos, ou seja, não possuem amplificação no 

próprio eletrodo. Porém, em atividades dinâmicas, com presença de ruído gerado 

por movimentação dos cabos, é recomendável o uso de eletrodos ativos, que 

amplificam o sinal detectado antes do estágio condicionador do sinal. Os eletrodos 

ativos possuem um pré-amplificador diferencial eletrônico de alta impedância que o 

torna menos sensível à impedância da interface eletrodo-pele e garante melhor 

qualidade ao sinal adquirido [1], [22], [24]. 

A impedância do tecido muscular não pode ser desprezada e é dependente 

da frequência. Ela é menor para baixas frequências e maior para as altas, 

comportando-se como um filtro passa-altas. Também não é isotrópica, isto é, tem 

alta dependência da direção das fibras musculares, devido à não homogeneidade da 

construção anatômica do músculo e o arranjo das fibras [18]. 
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Para tanto, algumas medidas são necessárias em relação aos eletrodos e a 

preparação da pele do indivíduo deve ser feita cuidadosamente para uma adequada 

medição do sinal SEMG. 

Desta forma, os eletrodos devem ter uma alta impedância em relação à pele. 

A recomendação para a impedância dos eletrodos para propósitos de pesquisa é 

que não seja menor que 5000 a 10000 Ω, para que não interfira no processo de 

gravação do sinal SEMG ou, ser 10 a 100 vezes maior que a impedância encontrada 

na interface eletrodo-tecido [1]. 

Para atenuar o efeito da pele sobre o sinal que chega aos eletrodos, entre as 

medidas mais comuns estão o uso de uma solução hipersalina, criando um meio que 

potencializa a SEMG, reduzindo a impedância da pele. A remoção dos pelos e leve 

abrasão para remoção de células mortas também deve ser feita. Na prática, é 

comum o uso de álcool 70% para abrandar a pele e diminuir a impedância e 

balancear a superfície de gravação dos eletrodos. Para o caso de eletrodos secos, a 

pele presencia estes objetos como corpos estranhos, produzindo suor e 

proporcionando seu próprio meio eletrolítico. Quando a impedância na superfície de 

detecção é muito alta ou não balanceada, a rejeição de modo comum também sofre 

interferência e não funciona adequadamente [1], [18], [22]. 

Quanto à localização dos eletrodos, eles devem ser posicionados 

adequadamente para garantir a qualidade do sinal EMG. Alguns aspectos são 

fundamentais: 

• Localização do eletrodo com relação ao ponto motor. Este ponto pode ser 

definido como o local no músculo onde a introdução de uma corrente 

elétrica mínima causa estímulo perceptível nas fibras musculares 

superficiais. Para o caso do uso de eletrodos diferenciais, este é um ponto 

de muita instabilidade para a observação do sinal EMG. Essa região no 

músculo, em geral, corresponde a parte da zona de inervação com grande 

densidade neural, dependendo da anisotropia do músculo. A 

recomendação do SENIAM é que o eletrodo seja posicionado entre o 

ponto motor e o tendão distal do músculo avaliado [22]. 

• Direção do eletrodo em relação às fibras musculares. O eletrodo deve ser 

alinhado ao sentido das fibras musculares para melhor obtenção do sinal 

EMG. Pois o potencial de ação possui a trajetória no mesmo sentido das 

fibras musculares [22]. 
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• Eletrodo de referência. A recomendação do SENIAM é que sejam 

colocados nas regiões do punho, tornozelo ou processo espinhal C7, 

dependendo do músculo analisado [22]. 

A construção mecânica do sensor, isto é, a maneira com que os cabos são 

integrados, não afetam as características da SEMG diretamente. Entretanto, é 

necessário levar em conta que com a mobilidade dos eletrodos e cabos existe o 

risco de os cabos soltarem ou ainda de inserir inércia ao equipamento. Bem como, 

se a distância entre os eletrodos variar durante a contração muscular, o sinal EMG 

será afetado, requerendo atenção específica [23]. 

De acordo com [24], os eletrodos de superfície são recomendados para 

aplicações tais como: 

• Situações em que a representação do sinal EMG corresponde a uma parte 

substancial do músculo; 

• Estudos do comportamento motor, quando o tempo de ativação do 

músculo e a magnitude do sinal contém a informação necessária; 

• Em estudos psicofisiológicos de relaxamento bruto geral de tensões, como 

em terapias e pesquisas em biofeedback3. 

• Detecção de sinais EMG para controle de dispositivos externos como em 

próteses controladas “mioletricamente” e outros auxílios para pessoas 

com deficiências físicas.  

• Ambientes clínicos que requerem avaliações relativamente simples do 

envolvimento muscular, como por exemplo, em avaliações fisioterápicas e 

medicina esportiva. 

• Em situações em que são estudadas atividade simultânea ou interação da 

atividade de um grande número de grupos de músculos e a palpação é 

impraticável, como por exemplo, nos músculos do membro inferior durante 

a caminhada. 

• Nos estudos em crianças ou indivíduos com oposição a inserção de 

agulhas. 

                                            
3 Biofeedback é uma técnica que treina as pessoas para aprimorarem sua saúde controlando 

partes do seu corpo que normalmente agem de forma involuntária, por exemplo, o batimento cardíaco, 
pressão sanguínea, tensão muscular e temperatura da pele. Neste procedimento são conectados 
eletrodos à pele para medir o processo e mostrá-lo em monitores. É uma terapia muito efetiva no 
tratamento de pressão alta, enxaqueca, dor crônica, incontinência urinária e atletas [15]. 
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A figura a seguir mostra um eletrodo bipolar ativo típico da fabricante Delsys 

Inc. [24]. 

 

Figura 2.9 – Exemplo de eletrodo de superfície ativo com configuração bipolar da fabricante Delsys 

Inc. Espaçamento entre barras de 10 mm, comprimento das barras 10 mm e largura de 1 mm. Este 

tipo de eletrodo não requer qualquer preparação da pele ou pasta ou géis condutivos [24]. 

2.4  INSTRUMENTAÇÃO 

Como tratado na seção 2.3, a configuração bipolar revolucionou a aplicação 

da SEMG. Para este tipo de configuração são necessários três eletrodos, onde dois 

são usados para gravação do sinal e o terceiro como eletrodo de referência. 

A instrumentação eletrônica aplicada à medição dos sinais SEMG tem como 

característica importante que o amplificador diferencial deve ter alta qualidade na 

amplificação do sinal com supressão simultânea do ruído. Em um sistema de 

instrumentação típico para sinais SEMGs existem o estágios de amplificação, 

filtragem, retificação e processamento digital dos dados. A Figura 2.10 mostra um 

diagrama de blocos típico de SEMG com várias opções [1], [16]. 

 

Figura 2.10 – Diagrama de blocos típico de instrumentação para SEMG [1]. 

Algumas características são muito importantes para a implementação 

adequada do sistema de medição do sinal EMG, seja ele implementado diretamente 

ou externo ao eletrodo, de forma que minimize a distorção causada no sinal e tenha 

(typically, 3 or 4 pF). The advent of modern microelectro-
nics has made possible the construction of amplifiers
housed in integrated circuitry which have the required
input impedance and associated necessary characteristics.
An example of such an electrode is presented in Fig. 6. This
genre of electrodes was conceptualized and first con-
structed at the NeuroMuscular Research Laboratory at
Children’s Hospital Medical Center, Boston, MA in the
late 1970s. They each have two detection surfaces and
associated electronic circuitry within their housing.

The chief disadvantages of surface electrodes are that
they can be used effectively only with superficial muscles
and that they cannot be used to detect signals selectively
from small muscles. In the latter case, the detection of
‘‘cross-talk’’ signals from other adjacent muscles becomes a
concern. These limitations are often outweighed by their
advantages in the following circumstances:

1. When representation of the EMG signal correspond-
ing to a substantial part of the muscle is required.

2. In motor behavior studies, when the time of activa-
tion and the magnitude of the signal contain the
required information.

3. In psychophysiological studies of general gross
relaxation of tenseness, such as in biofeedback
research and therapy.

4. In the detection of EMG signals for the purpose of
controlling external devices such as myoelectrically
controlled prostheses and other like aids for the
physically disabled population.

5. In clinical environments, where a relatively simple
assessment of themuscle involvement is required, for
example, in physical therapy evaluations and sports
medicine evaluations.

6. Where the simultaneous activity or interplay of activ-
ity is being studied in a fairly large group of muscles
under conditions where palpation is impractical, for
example, in the muscles of the lower limb during
walking.

7. In studies of children or other individuals who object
to needle insertions.

Needle Electrodes

By far, the most common indwelling electrode is the needle
electrode. A wide variety is commercially available. (see
Fig. 7). The most common needle electrode is the ‘‘con-
centric’’ electrode used by clinicians. This monopolar con-
figuration contains one insulated wire in the cannula. The
tip of the wire is bare and acts as a detection surface. The
bipolar configuration contains a second wire in the cannula
and provides a second detection surface. The needle elec-
trode has two main advantages. One is that its relatively
small pickup area enables the electrode to detect individual
MUAPs during relatively low force contractions. The other
is that the electrodes may be conveniently repositioned
within the muscle (after insertion) so that new tissue
territories may be explored or the signal quality may be
improved. These amenities have naturally led to the devel-
opment of various specialized versions such as the multi-
filar electrode developed by Buchthal et al. (29), the planar
quadrifilar electrode of De Luca and Forrest (30), the single
fiber electrode of Ekstedt and Stålberg (13), and the macro-
electrode of Stålberg (14). The single-fiber electrode con-
sists of a thin, stiff, sharpened metal filament, usually
made of tungsten. When inserted into a muscle it detects
the action potentials of individual fibers. This electrode has
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Figure 6. Examples of active surface electrode in bipolar config-
urations from Delsys Inc. The spacing between the bars is 10 mm,
the length of the bars is 10 mm and the thickness is 1 mm. These
electrodes do not require any skin preparation or conductive paste
or gels.
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Figure 7. Examples of various needle electrodes: (a) A solid tip
single-fiber electrode. If it is sufficiently thin, it can be inserted into
a nerve bundle and detect neuroelectrical signals. (b) Concentric
needle with onemonopolar detection surface formed by the beveled
cross-section of centrally located wire typically 200 mm in diame-
ter. Commonly used in clinical practice. (c) Bipolar needle elec-
trode with two wires exposed in cross-section, typically 100 mm in
diameter. Used in clinical practice. (d) Single-fiber electrode with
25 mm diameter wire. Used to detect the activity of individual
muscle fibers. (e) Macroelectrode with 25 mm diameter wire and
with the cannula of the needle used as a detection surface. Used to
detect the motor unit action potential from a large portion of the
motor unit territory. (f) Quadrifilar planar electrode with four
50 mm wires located on the corners of a square 150mm apart
(center to center). Used for multiple channel recordings and in
EMG signal decomposition technique. (g) Multifilar electrode con-
sisting of a row of wires, generally used to study the motor unit
territory.
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como saída o sinal com maior fidelidade possível. A seguir são listadas essas 

característica fundamentais para os estágios do sistema de eletrônico para aquisição 

e tratamento do sinal. 

2.4.1 Amplificador 

Para reduzir a influência dos ruídos dos cabos de alimentação, dispositivos 

eletrônicos distantes, etc., usa-se a configuração amplificadora diferencial. Que tem 

como premissa detectar o sinal em dois locais distintos próximos, eletronicamente 

subtrair os dois sinais e então, amplificá-los. Como resultado, o sinal que for comum 

aos dois é eliminado e o sinal amplificado é o resultado diferencial deles. Esta 

técnica, do ponto de vista de instrumentação eletrônica, atenua a componente de 

modo comum e os ruídos de medição. Portanto, qualquer sinal originado distante 

fisicamente dos locais de detecção do sinal aparecem como sinal comum e tende a 

ser eliminado pela configuração bipolar. Na prática, não é possível a rejeição total 

desse tipo sinal, mas grande parte dela, a qual é chamada de rejeição de modo 

comum. O grau de rejeição de modo comum de um amplificador diferencial é 

chamado de Razão de Rejeição de Modo Comum (do inglês, Common Mode 

Rejection Ratio, CMRR) [1], [18], [22], [21]. 
O cálculo da CMRR é feito dividindo-se a amplificação do sinal de modo 

comum (A) pela amplificação diferencial do sinal (B) e então multiplicado por um 

coeficiente para obter-se seu valor em dB. A equação matemática que representa a 

CMRR é dada por: 

20 𝑙𝑜𝑔
𝐴
𝐵 = 𝐶𝑀𝑅𝑅  𝑑𝐵 (1) 

Em um caso ideal, a CMRR é infinita para a total rejeição do sinal de modo 

comum. Seu valor típico real está entre 90 e 120 dB. Mas de acordo com [21], 

existem três razões pelas quais não se deve usar um amplificador com CMRR tão 

altas, como os de 120 dB. 1) Custam muito caro. 2) São difíceis de se manterem 

eletricamente estáveis. 3) Os ruídos de fontes distantes talvez não alcancem as 

duas superfícies de detecção em fase, dessa forma, não mais serão sinais de modo 

comum em seu sentido absoluto. [1], [18], [22], [21]. 

2.4.2 Impedância de entrada 
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Outra característica importante é a impedância de entrada do amplificador. 

Pois a impedância da interface eletrodo-pele varia de muitos milhares de ohms a 

muitos megaohms em peles secas. Para evitar o efeito de carga por parte do 

sistema de medição, a impedância de entrada do amplificador diferencial deve ser 

quanto maior for possível. Para o projeto do circuito, ela deve ser pelo menos 10 a 

100 vezes maior que a impedância da interface pele-eletrodo, o que sugere uma 

impedância de 1 a 10 megaohms. [1], [21], [22], [25]. 

Podem ocorrer diferenças de impedâncias entre as duas áreas de aquisição 

do sinal SEMG devido o posicionamento dos eletrodos. Por exemplo, um dos 

eletrodos é posicionado em uma região que possua mais pelos, enquanto o outro 

em uma região com menor concentração deles. Ou mesmo pela perda de aderência 

de um dos eletrodos à pele durante o processo. Em qualquer eventualidade, é 

admissível uma tolerância de até 20% para a diferença da impedância entre as duas 

regiões de posicionamento dos eletrodos durante a SEMG [1]. 

A Figura 2.11 exemplifica um caso onde um dos eletrodos se solta 

periodicamente durante um estudo dinâmico. Onde é possível ver a qualidade ruim 

de gravação e a tentativa do amplificador corrigir eletronicamente o 

desbalanceamento da impedância entre os dois eletrodos através da oscilação 

rítmica do sinal, tanto no sinal processado como não processado [1]. 

  

Figura 2.11 – (a) Gravação de um raw SEMG durante um protocolo dinâmico em que periodicamente 

um dos eletrodos se solta. (b) Valor quadrático médio (RMS) de (a). A oscilação do circuito está 

associada a ruído excessivo de 60 Hz [1]. 

2.4.3 Filtros 

Filtros são dispositivos digitais ou analógicos que permitem atenuar faixas 

específicas de frequências. Os sinais SEMGs, como visto, são muito contaminados 
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Figure 3–5 (A) Raw SEMG recording during a dynamic protocol in which one of the recording electrodes periodically comes
loose. (B) Processed root mean square (RMS) tracing of (A). The “ringing” of the circuit is associated with excessive 
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Source: Copyright © Clinical Resources, Inc.
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por ruídos de diversas naturezas, apesar dos cuidados e medidas tomados para 

evitar este problema. Portanto, faz-se necessário separar o ruído do sinal de fato, 

para isso é necessária a implementação de alguns filtros. 

De acordo com [1], a maioria dos instrumentos SEMG contém um filtro rejeita-

faixa para 60Hz, que pode ser encontrado implementado de forma analógica ou 

digital. A largura de faixa desses filtros é muito estreita e tipicamente corta entre 59 - 

61 Hz. Se a amplitude dos ruídos nessa faixa de frequência é muito alta, o filtro se 

satura. 

Um filtro passa-faixas com banda passante entre 20 Hz e 300 Hz também é 

normalmente implementado, visando eliminar frequências associadas com diversas 

ruídos associados a movimentos lentos inerentes ao próprio organismo do indivíduo 

com potencias altos de ruídos CC (cross-talk). Para cada aplicação a banda 

passante do filtro pode ser alterada para melhor adequação. Por exemplo, para 

gravações da face, é sugerido um filtro com banda entre 25 a 500 Hz. Enquanto 

para eliminação da frequência cardíaca sugere-se o uso de um filtro com banda de 

100 a 200 Hz ou 100 a 500 Hz, mas esse pode tornar o sistema insensível a 

músculos fatigados, porque o espectro da frequência se desloca para uma faixa 

mais lenta durante a fatiga [1]. 

De acordo com [21], a razão sinal/ruído pode ser aumentada pela 

implementação criteriosa de um filtro passa-faixas com banda entre 20 a 500 Hz e 

decaimento de 12 dB/oct. Para um projeto mais rígido, a frequência de corte superior 

pode ser considerada 400 Hz. O valor de 500 Hz permite uma margem de 

segurança no projeto do circuito. Em geral, os filtros são implementados no estágio 

amplificador localizado no exterior do eletrodo ativo. 

Já as recomendações do SENIAM e [25], são que os filtros rejeita-faixas 

devem ser evitados, pois destroem muita informação útil [14].O trabalho [25] também 

sugere que o filtro passa-faixas permita frequências entre 10 e 500 Hz. 

2.4.4 Conversão analógica/digital (A/D) 

Dada a natureza contínua do sinal SEMG, para sua visualização e análise em 

um computador, é necessária a conversão do sinal analógico em sinal digital. Para a 

digitalização do sinal, o grau de precisão deve ser levado em conta, de forma que a 
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reconstrução do sinal tenha o mínimo de perdas possíveis e necessárias quando 

comparado com o sinal original [22]. 

De acordo com o teorema de Nyquist para frequência de amostragem, a 

frequência mínima de amostragem do sinal é de duas vezes a componente de 

frequência máxima encontrada no sinal amostrado. Para sinais EMG, a maioria da 

energia do sinal que contém informações está localizada entre 50 e 250 Hz e as 

recomendações do SENIAM são de que a frequência de amostragem tem de ser 

pelo menos de 1000 Hz (dobro da banda EMG) ou ainda maior que 1500 Hz para 

evitar perda do sinal [25]. 

Com isso vemos que um conversor A/D para uso em sinais EMG deve ter 

pelo menos uma resolução de pelo menos 12 bits (4096 amostras/seg.) para uma 

aquisição adequada com menor perda do sinal. 

2.5 CONSIDERAÇÕES 

O sinal SEMG está sujeito à interferências intrínsecas à dinâmica muscular e 

aos equipamentos utilizados para sua aquisição, como também a fatores externos 

não controláveis. Dessa forma, dada a natureza elétrica desse sinal, foram 

sugeridas técnicas, como filtragem, amplificação diferencial, e outras para um 

melhor design dos circuitos de condicionamento do sinal e outras boas práticas 

recomendadas para uma adequada aquisição de sinal SEMG. E como resumo deste 

processo e etapas, entre a geração do sinal elétrico pelo tecido muscular até a sua 

observação, é mostrada Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 – Diagrama de blocos com principais etapas para a aquisição do sinal EMG [24].  
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3 TÉCNICAS DE ANÁLISE DO SINAL EMG 

O sinal EMG é um sinal dependente da força e tempo de contração muscular 

(e também outros parâmetros), de natureza quasi-aleatória com amplitude variando 

acima e abaixo do valor zero. Com essa caracterização se torna claro que um 

simples cálculo de média não traz informações úteis à respeito do sinal observado. A 

própria natureza do sinal EMG e a relação sinal/ruído torna difícil a sua interpretação. 

Com isso, muitos métodos de análise e processamento de sinais, tanto no domínio 

do tempo como frequência, têm sido utilizados com o objetivo de simplificar a 

quantificação e, consequentemente, a interpretação dos sinais EMG [16], [24]. 

Portanto, são necessárias técnicas adequadas que caracterizem o sinal EMG 

em todos os níveis de contração do músculo decompondo com confiança, precisão e 

repetitividade os sinais MUAPs. E também resolva a superposições de MUAPs e 

ruídos e ainda identifique o sinal mesmo com o movimento do eletrodo ou presença 

de ruídos [26]. 

Um dos métodos mais importantes aplicados no domínio do tempo aos sinais 

eletromiográficos é a retificação. Outras técnicas largamente utilizadas são RMS, 

médias, integração, normalização, pico-a-pico, zero-crossing (ZC, em português, 

passagem por zero), cálculo de entropia, energia, etc. Para o domínio da frequência, 

são muito utilizadas a Transformada Rápida de Fourier (FFT) e Densidade Espectral 

de Energia (PSD, do inglês, Power Spectrum Density). Entre outras técnicas para 

extração de características dos sinais EMG existem as baseadas em análises no 

domínio tempo-frequência como a Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT) 

e a Transformada Wavelet também muito utilizadas. Outros métodos, baseados em 

modelos são a Distribuição de Wigner-Ville (WVD), Modelo Autoregressivo (AR) e 

Análise do Caos [22], [24], [25], [27]. 

As características e métodos mais comuns para o processamento do sinais 

SEMG são descritos ao longo deste capítulo para mostrar ao leitor a importância, 

relevância e aplicação de cada um deles. Com destaque para as Transformadas 

Wavelet método escolhido para aplicação neste trabalho. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DO SINAL SEMG 
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O sinal EMG, como abordado anteriormente, é de natureza quasi-aleatória. 

De acordo com [16], o sinal que se observa pelo par de eletrodos também pode ser 

caracterizado como bipolar com distribuição simétrica e com amplitudes positivas e 

negativas e média igual a zero. Esse sinal é bem representado por uma função de 

distribuição de probabilidade Gaussiana. E a amplitude varia em média numa faixa 

de 0 a 10 mV (pico-a-pico) ou 0 a 1,5 mV (RMS). A faixa de frequência do sinal com 

informações úteis está limitada entre 0 e 500Hz, com concentração da energia na 

faixa de 20 e 50 a 150 Hz, onde está maioria do sinal útil, que corresponde ao sinal 

cujo nível de energia é superior ao de ruído. A Figura 3.1 mostra um exemplo do 

espectro de frequência de um sinal EMG [1], [16], [21]. 

 

Figura 3.1 – Espectro de frequência do sinal EMG detectado no músculo Tibialis Anterior durante 

contração muscular isométrica de força constante com 50% do máximo voluntário [21]. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DO RUÍDO NO SINAL SEMG 

O sinal SEMG pode ser contaminado por ruídos de diversas fontes contínuas 

ou alternadas, sejam elas eletrônicas ou não. As principais delas são citadas a 

seguir. 

• Ruído de componentes eletrônicos nos equipamentos de detecção e 
gravação. De modo geral, todos os equipamentos eletrônicos geram ruído 

elétrico e possuem componentes na faixa de 0 Hz a muitos milhares de Hz. 

Esse tipo de ruído não pode ser eliminado, mas pode ser reduzido com 

equipamentos de alta qualidade e técnicas de construção inteligentes para 

os componentes [4], [18], [22], [21]. 

INTRODUCTION TO SURFACE EMG GENERAL CONCERNS

© DelSys Incorporated 2

GENERAL CONCERNS

When detecting and recording the EMG signal, there are two main issues of concern that influence the 
fidelity of the signal.  The first is the signal to noise ratio.  That is, the ratio of the energy in the EMG signal 
to the energy in the noise signal.  In general, noise is defined as electrical signals that are not part of the 
wanted EMG signal.  The other is the distortion of the signal, meaning that the relative contribution of any 
frequency component in the EMG signal should not be altered.

CHARACTERISTICS OF THE EMG SIGNAL

It is well established that the amplitude of the EMG signal is stochastic (random) in nature and can be rea-
sonably represented by a Gausian distribution function.  The amplitude of the signal can range from 0 to 10 
mV (peak-to-peak) or 0 to 1.5 mV (rms).  The usable energy of the signal is limited to the 0 to 500 Hz fre-
quency range, with the dominant energy being in the 50-150 Hz range.  Usable signals are those with 
energy above the electrical noise level.  An example of the frequency spectrum of the EMG signal is pre-
sented in Figure 1.

Figure 1:  Frequency spectrum of the EMG signal detected from the Tibialis Anterior muscle during a constant 
force isometric contraction at 50% of voluntary maximum.
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• Ruído ambiente. São ruídos originados de fontes eletromagnéticas por 

radiação, como televisões, computadores, luzes fluorescentes ou 

incandescentes, cabos de alimentação, tomadas elétricas, etc. O corpo 

humano está constantemente imerso em ambientes com este tipo de 

contaminação e é praticamente impossível evitar essa exposição. A 

frequência típica desse ruído está na faixa de 50 a 60 Hz e sua amplitude 

pode chegar a três vezes que a amplitude do sinal EMG [4], [18], [22], [21]. 

• Artefatos de movimentação. As duas principais fontes desse tipo de 

ruído são: primeiro a interferência entre a superfície do eletrodo e a pele e 

o outro a movimentação do cabo que conecta o eletrodo ao amplificador. 

Esses ruídos podem ser amenizados essencialmente pelo design do 

circuito eletrônico. A maior parte da energia de ambos os sinais está na 

faixa de 0 a 20 Hz [4], [18], [22], [21]. 

• Instabilidade inerente do sinal. Como já tratado, a natureza do sinal é 

quasi-aleatória por natureza e as componente de frequências na faixa de 0 

a 20 Hz possuem particular instabilidade, pois são afetadas pela também 

quasi-aleatória natureza da taxa de disparo das unidades motoras que, na 

maioria das condições, dispara nessa região de frequência [4], [18], [22], 

[21]. 

3.3 DOMÍNIO DO TEMPO 

As técnicas aplicadas no domínio do tempo extraem informações do 

comportamento do sinal a cada amostra, indicando o que está ocorrendo em 

determinado instante e o nível da ocorrência. De acordo com [22], a amplitude do 

sinal é um indicador da magnitude da atividade muscular, produzida 

predominantemente por aumentos na atividade das unidades motoras e durante o 

disparo da fibra muscular. 

3.3.1 Retificação 

O método de retificação calcula o valor absoluto do sinal EMG, é dizer 

converte as amplitudes negativas em amplitudes positivas (full-wave ou onda 

completa) ou remove os valores negativos do EMG bruto (half-wave ou meia onda). 

Além de facilitar a leitura, o principal efeito é que a padronização dos parâmetros da 
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amplitude como a média, valor de pico e área podem ser aplicados sobre a curva 

retificada. A retificação full-wave é preferível à half-wave, porque a primeira retém 

toda a energia do sinal [22], [24], [25]. 

3.3.2 Envoltório linear 

Essa técnica consiste em aplicar um filtro passa-baixas sobre o sinal retificado, 

a fim de suprimir as flutuações de alta frequência, permitindo uma avaliação clara da 

amplitude do sinal EMG (ver Figura 3.2) [22]. 

 

Figura 3.2 – Gráfico representativo do sinal EMG bruto, retificado (full-wave) e o envoltório linear (5 

Hz) [22]. 

O envoltório linear pode ser considerado um tipo de média móvel, indicando a 

magnitude do sinal EMG. As frequências de corte são selecionadas de modo 

arbitrário e dependem da aplicação. Mas a recomendação é que sejam entre 3 a 50 

Hz para sinais EMG. Para atividades de curta duração, a frequência de corte 

sugerida é em torno de 10 Hz, mesmo com a atenuação da resolução das 

características das altas frequências [22]. 

3.3.3 Valor Quadrático Médio (RMS) 

O valor RMS de um sinal EMG serve como parâmetro para avaliar o nível de 

atividade do sinal. É a opção preferida à retificação do sinal, já que sua formulação 
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se baseia em valores quadráticos do sinal. Embora o sinal SEMG tenda a apresentar 

média nula, a aplicação do valor RMS é usual.  

Sua formulação para o domínio discreto é dada pela equação a seguir [22], 

[25]: 

𝑅𝑀𝑆 =
1
𝑁 𝑥!!

!

!!!

 (2) 

Onde i corresponde ao número da amostra do sinal discretizado em N 

amostras, x é o valor da amplitude da amostra. 

3.3.4 Médias  

Para o sinal discreto, o cálculo de médias é obtido com o sinal retificado. Com 

o cálculo da média aleatoriamente nos valores do sinal, a maioria das flutuações são 

removidas. A expressão para a média de um sinal EMG retificado é dada por [24]: 

𝑚 𝑡
!!!!!

=
1

𝑡! − 𝑡!
𝑚 𝑡 𝑑𝑡

!!

!!
 (3) 

Onde, 𝑡! e 𝑡! são pontos no tempo em que a integração, logo, a média, são 

calculados. Quanto menor o intervalo de tempo, menos suavizado é o valor da 

média [24]. 

3.3.5 Integração 

A ação integral soma um sinal em um período de tempo determinado, soma 

essa feita por equipamento analógico ou algoritmo computacional. O sinal EMG 

integrado (IEMG) também é utilizado para analisar o nível de atividade. Ele é 

representado graficamente pela área sob a curva (ver Figura 3.3). Sua unidade é 

dada em volts segundos (V.s). 

É um erro aplicar esse indicador para o sinal não retificado, pois o EMG cru 

possui valor médio igual a zero, então o valor integrado seria igual a zero também. 

Desta forma, essa ferramenta matemática só pode ser aplicada a sinais EMG 

retificados. Esse indicador tem como desvantagem não fazer distinção entre ruído e 

sinal EMG, e a retificação que antecede a integração distorce a informação [22], [24]. 
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𝐼 𝑚 𝑡 = 𝑚 𝑡 𝑑𝑡
!!!

!
 (4) 

 

Figura 3.3 - Gráfico representativo do sinal EMG bruto, RMS (janela de 100 ms) e integrado [22]. 

A única diferença entre a integração do IEMG retificado e o valor médio, ver 

equação (3), é que o último é dividido pelo período (T). A única informação fornecida 

pelo IEMG é o nível atividade do sinal. 

3.3.6 Normalização 

Fatores como posição, diâmetro e profundidade do músculo analisado, o 

efeito cross-talk, esforço voluntário e o próprio eletrodo podem interferir nas 

características da amplitude e frequência. Como consequência, esse valores não 

podem ser analisados diretamente [22], [25]. 

Desta forma, para analisar e comparar os sinais EMGs para diferentes 

indivíduos músculos ou métodos de aquisições, é necessário recorrer a técnicas de 

normalização. Este tipo de técnica transforma os valores absolutos da amplitude do 

sinal em valores relativos, referentes a um valor de amplitude tomado como a 

unidade ou 100% [22], [25]. 

Várias técnicas são aplicadas para normalização do sinal EMG com diversos 

propósitos, por exemplo: 
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• Contração Voluntária Máxima Isométrica (CVMI): esta técnica utiliza 

como valor de referência para a normalização o maior valor encontrado 

para uma contração isométrica máxima do músculo estudado [22]. 

• Pico Máximo (PM): essa ferramenta usa como valor de referência o pico 

máximo encontrado no sinal EMG durante o movimento ou ciclo estudado 

(método do pico dinâmico). Esta ferramenta é indicada como mais 

adequada para normalizar contrações dinâmicas [22]. 

• Valor Médio (VM): a normalização é realizada com o valor médio da 

contração como referência [22]. 

3.3.7 Zero-Crossing (ZC) e Contagem de Turnos 

O Zero-Crossing tem como princípio contar o número de vezes por unidade 

de tempo que a amplitude do sinal atravessa um zero no valor do sinal, enquanto a 

ferramenta de contagem de turnos conta quantas vezes a amplitude alcança o valor 

de pico. É muito usado na avaliação de sinais EMG para comparações entre 

músculos com miopatia e músculos normais. Essa técnica não é recomendada para 

a medição do comportamento do sinal em função da força ou do tempo em 

contrações longas. Trem de Unidades Motora de Ação Potencial (MUAPT) é a 

repetição dos disparos das fibras musculares para manter a contração muscular, isto 

é, as unidades motoras precisam ser ativadas repetidamente. A relação entre o 

número de vezes que o sinal completa ciclos ou atravessa zeros e o número de 

MUAPTs é linear para níveis de contração baixos. Mas quando os níveis de 

contrações aumentam, mais UM recrutadas são requeridas. Se há presença de 

ruído Gaussiano, a proporção linear não se mantém [24]. 

3.3.8 Entropia 

A entropia descreve a irregularidade e imprevisibilidade das características de 

um sinal [28] e está conectada com a probabilidade de ocorrência de um dado efeito 

[29]. A entropia é dada pela seguinte equação: 

𝐻 = − 𝑝! 𝑙𝑜𝑔 𝑝!

!

!!!

, 𝑖 = 1,2,… ,𝐾 (5) 

Em que 𝑝! é a probabilidade da ocorrência da i-ésima possibilidade. 
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Quanto maior a entropia, maior é a incerteza de uma possibilidade ocorrer. O 

maior valor de entropia é obtido quando todas as possibilidades são igualmente 

prováveis [29]. 

Este parâmetro é bastante usual no meio acadêmico para classificar sinais 

EMG. O cálculo da entropia é muito usado em companhia de métodos de 

decomposição em frequência, como Transformadas Wavelet e de Fourier.  

3.4 DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA 

A informação obtida com a análise do sinal no domínio das frequências é um 

método alternativo para a caracterização dos sinais EMG. Três características 

podem ser enumeradas como fatores de influência para as frequências do sinal: taxa 

de disparo das UMs, tempo relativo de disparo de diferentes MUAPs e a forma 

apresentada pelas MUAPs – sendo o último o mais significativo e o primeiro o de 

menor influência. A variedade das distâncias entre as fibras ativas e o eletrodo são 

duas das principais razões para a alteração na forma das MUAPs e quando a forma 

se altera, as frequências também se alteram. É comum ocorrer essa variação com 

contrações até que o músculo alcance a fadiga, causando um declínio dos 

potenciais de ação em amplitude e aumento em suas durações no tempo, alterando 

também a forma do espectro de densidade de potência para a faixas de menor 

frequência e ocorrem modificações no valores de média e mediana das frequências 

[22], [23], [24]. 

Outros parâmetros, como moda da frequência e índice de segmentos no PSD, 

têm sido amplamente usados pela comunidade científica, entretanto, não são 

considerados ainda medidores confiáveis, devido à natureza ruidosa do espectro de 

frequências do sinal EMG [24]. 

Mas outro método bastante usual e aplicado é a FFT de um sinal, que é 

descrita a seguir. 

3.4.1 Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

Esta é a técnica mais comum e conveniente para obter o espectro da 

densidade de energia do sinal. Algoritmos computacionais facilmente executam a 

transformada rápida de Fourier estimando os conteúdos de frequências do sinais 

EMG. Sinais contínuos na natureza podem ser representados por um somatório de 
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senos e cossenos, dessa maneira a superposição dos sinais EMG podem ser 

consideradas uma soma de ondas senoidais com frequências de propagação 

diferentes [22], [24], [25]. 

Uma grande desvantagem deste método é a perda de informações no 

domínio do tempo, já que os sinais EMG são de natureza não-estacionária. Desta 

maneira, a TF de um sinal não informa quando um evento em particular acontece [9]. 

3.5 DOMÍNIO TEMPO-FREQUÊNCIA 

Dada a natureza não estacionária e variante no tempo do sinal EMG, é 

conveniente e atualmente muito usual recorrer à técnicas de análises no domínio 

tempo-frequência. Este tipo de análise, consegue corrigir o problema encontrado em 

ferramentas de análise apenas temporal ou apenas em frequência, conseguindo não 

perder informações significativas nestes domínios. 

Os principais métodos tempo-frequência são a Transformada de Fourier 

Janelada e a Transformada Wavelet. Eles são apresentados a seguir. 

3.5.1 Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT) ou Transformada de 
Fourier Janelada (TFJ) 

A STFT surgiu com o objetivo de corrigir a perda significativa de informações 

ao usar a TF sobre sinais variantes tanto na frequência, quanto no tempo (não-

estacionários), como o caso do sinal EMG. A STFT faz o mapeamento de um sinal 

unidimensional, na dimensão do tempo e da frequência. Porém, traz uma precisão 

limitada para as informações obtidas, pois utiliza janelas de dados fixas para a 

amostragem do sinal no domínio da função. Isto é, uma janela de observação de 

tamanho fixo é proposta e se desloca no domínio do tempo, logo, a TF é calculada 

para cada posição da janela, mapeando o sinal original em uma função 

bidimensional de tempo e frequência. A STFT é utilizada para obter a distribuição de 

energia no espaço tempo-frequência [6], [8], [29]. 

Entretanto, trabalhos recentes têm preferido o uso de Transformadas Walevet 

à STFT em aplicações para análise de sinais EMG. Isto se deve ao tipo de 

janelamento que cada ferramenta realiza, em que, para a TW a janela de varredura 

do sinal é variável, enquanto para a STFT fixa, o que traz perdas significativas de 

informação [6], [30]. 
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3.5.2 Transformada Wavelet (TW) 

Por ser um sinal dependente do tempo e da frequência, é apropriado o uso de 

Transformadas Wavelet em sinais EMG. A TW é uma ferramenta matemática que 

decompõe o sinal em diferentes componentes de frequência com resolução 

apropriada para a escala no domínio do tempo e da frequência. Dessa forma, a TW 

é uma aproximação muito flexível para a decomposição de sinais biológicos, de uma 

forma geral, pois tem como característica ser uma ferramenta eficiente na análise de 

sinais não-estacionários e com transientes rápidos, que é o caso do sinal EMG. A 

TW destaca-se em relação às técnicas fundamentais de Fourier, por ser variante no 

tempo e localizada no tempo com posição e escala ajustáveis. Ela também permite o 

uso de janelas de tempo maiores para analisar dados em baixas frequências, e 

pequenas janelas para dados em alta frequência melhorando a resolução temporal, 

de acordo com [7] e [8]. A TW oferece também várias escolhas para a padronização 

da função de mapeamento do sinal, funções mother wavelets, 𝜓(𝑥), em português, 

funções wavelets mãe. A figura a seguir faz uma comparação de um exemplo de 

função fundamental usada pela e TW e TF [6], [7], [8], [30], [31], [32]. 

 

Figura 3.4 - Representação da wavelet mãe db10 usada como função fundamental em relação a onda 

senoidal suave pela TF e TFJ para mapear sinais [30].  

De acordo com [30] e [7], o termo wavelet, introduzido originalmente por J. 

Morlet, provém de um jogo de palavras em inglês “wave-like” (em português, que 

tem forma de onda), em que a onda é uma oscilação que começa em zero, aumenta, 

e, então, retorna à zero. 

A TW se apresenta em duas versões, sendo a primeira a Transformada 

Wavelet Contínua (TWC) e a segunda a Transformada Wavelet Discreta (TWD). Em 
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que, de acordo com [7] e [9], a primeira realiza o mapeamento de uma variável 

contínua em função de duas variáveis contínuas, enquanto a TWD decompõe um 

sinal discreto em diferentes escalas, com diferentes níveis de resolução [6], [7], [8], 

[9]. 

3.5.3 Transformada Wavelet Contínua (TWC) 

Considerando-se um sinal contínuo 𝑓(𝑡), a TWC em relação a uma wavelet 

mãe é dada genericamente e definida pela equação [6], [7], [8], [9]: 

𝐹 𝑎, 𝑏 = 𝑓 𝑡 𝜓!,! 𝑡 𝑑𝑡
∞

!∞
 (6) 

E a família de funções 𝜓(𝑡), dependentes dos parâmetros 𝑎 e 𝑏, que variam 

continuamente em ℜ, é definida por: 

𝜓!,! 𝑡 =
1
𝑎
𝜓

𝑡 − 𝑏
𝑎  (7) 

Em que 𝒂 é o fator de dilatação ou escala e 𝒃 é o fator de translação. O fator 

de escala e o tamanho da janela são interdependentes, onde maiores escala 

correspondem a maiores janelas [9]. O coeficiente 𝑇𝑊𝐶(𝑏,𝑎), de uma escala e 

translação particulares, é um indicador de quão bem o sinal original 𝑓(𝑡) 

corresponde à wavelet mãe, ou seja, representa a medida de correlação entre os 

sinais. Este coeficiente é dado pela substituição de (7) em (6), [8], [6], [7], [9]: 

(𝑇𝑊𝐶)(𝑏,𝑎) =
1
𝑎

𝑓 𝑡 𝜓
𝑡 − 𝑏
𝑎 𝑑𝑡

∞

!∞
 (8) 

As próximas seções detalham e tratam a respeito dos fatores de escala e de 

translação da wavelet mãe. 

3.5.3.1 Fator de Escala 𝒂  

A determinação do fator de escala afeta a contração e dilatação do sinal. De 

forma análoga ao que ocorre para senóides, como pode ser observado pela Figura 

3.5. 
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Figura 3.5 - Aplicação do fator de escala em uma função seno [9]. 

O fator de escala é o indicador de comportamento da wavelet mãe, em que 

quanto menor, mais “comprimida" será a wavelet, possibilitando a observação de 

sinais que variam mais rapidamente [6]. Dessa forma, para a análise wavelet, a 

frequência do sinal está diretamente relacionada com o fator de escala, em que [6], 

[9]: 

• Fator de escala baixo → wavelet comprimida → detalhes que variam 

rapidamente → sinal de alta frequência. 

• Fator de escala alto →  wavelet dilatada →  detalhes que variam 

lentamente → sinal de baixa frequência. 

A figura a seguir apresenta a aplicação de alguns fatores de escala à wavelet 

db3. 

 

Figura 3.6 – Aplicação do fator de escala à wavelet mãe db3 [9]. 

3.5.3.2 Fator de Translação 𝒃  

Este fator é responsável por deslocar a wavelet no eixo do tempo (abscissa), 

realizado matematicamente, pela adição de um atraso 𝑓(𝑡 − 𝑘) na função 𝑓(𝑡) de 
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um fator de 𝑘, constante. A Figura 3.7 exemplifica graficamente a translação de uma 

wavelet. 

 

Figura 3.7 – Translação de uma função Wavelet: (a) Função Wavelet 𝜓 𝑡 ; (b) Função Wavelet 

Transladada 𝜓(𝑡 − 𝑘) [7]. 

3.5.4 Transformada Wavelet Discreta (TWD) 

A TWD é mais interessante e apresenta melhor desempenho que a TWC do 

ponto de vista da implementação computacional, para dados discretizados [9]. Em 

que, “o objetivo da TWD é a generalização da função de expansão, de maneira que 

qualquer sinal em 𝐿!(ℜ) possa ser representado pela série” [7]: 

𝑓 𝑡 = 𝑎!,!2! !𝜓(2!𝑡 − 𝑘)
!,!

 (9) 

ou também, simplificando [7]: 

𝑓 𝑡 = 𝑎!,!𝜓!,!(𝑡)
!,!

 (10) 

Em que a bi-dimensão dos coeficientes 𝑎!,! caracteriza a chamada TWD de 

𝑓 𝑡  [7].  

Segundo [7] , a TWD também pode ser escrita como: 

𝑇𝑊𝐷 𝑚,𝑛 = 𝑎!! !!/! 𝑓 𝑛 𝜓
𝑥 − 𝑛𝑏!𝑎!!

𝑎!!!

 (11) 

Em que 𝜓, a Wavelet mãe, e os parâmetros 𝒂 e 𝒃 da função TWC, equação 

(6), são funções dos parâmetros inteiros 𝒎 e 𝒏, isto é 𝑎 = 𝑎!!  (𝑎! > 1) e 𝑏 = 𝑛𝑏!𝑎!!. 

Com isso, pela discretização, o espaço-tempo frequência passa a ser representado 

por intervalos discretos [7], [9]. 

Em síntese, a discretização da TW ocorre em função dos fatores de escala e 

translação que variam discretamente em ℜ , resultando na TWD, indicada pela 

equação (11). Para [9], “do ponto de vista dos cientistas, engenheiros, físicos e 

outros profissionais aplicados, a TWD é um processo de filtragem digital no domínio 
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do tempo (via convolução discreta), usando filtros de análise (h[] passa-baixa e g[] 

passa-alta) seguida de downsampling (redução da taxa de amostragem) de 2” [9]. 

O processo descrito acima é chamado de Análise Multiresolução, que é 

apresentado a seguir. 

3.5.4.1 Análise Multiresolução (AMR) 

A Análise Multiresolução fornece informações tanto no domínio do tempo 

como no domínio da frequência, decompondo o sinal em diferentes níveis de 

resolução através da convolução da wavelet mãe com o sinal. As características das 

componentes de baixa frequência representam a identidade do sinal, enquanto as 

de alta frequência, os seus detalhes. Um exemplo clássico é a análise da voz 

humana, em que se forem ouvidas apenas as componentes de baixa frequência , 

ainda é possível distinguir o que está sendo dito. Por outro lado, se deixadas apenas 

as componentes de alta frequência, o que se ouve é um conjunto de sons sem 

sentido. Dessa forma, no universo das TWs, existem dois termos muito usuais [7], 

[9]: 

• Aproximações a[]: componentes de baixa frequências do sinal. 

• Detalhes d[]: componentes de alta frequência do sinal. 

Exemplificando o processo de decomposição em seu nível mais básico, 

mostra-se a Figura 3.8, em que o sinal S discreto, com 2000 amostras de dados, 

passa pelos filtros complementares, um passa-baixas e outro passa-altas, que têm 

como saídas o sinal detalhado (altas frequências) e o aproximado (baixas 

frequências) [7], [9]. 

 

Figura 3.8 – Processo de decomposição de um sinal através de filtragem [9]. 

Este processo, tem como resultado o dobro de dados do sinal original, a saída 

de aproximação com 2000 dados e a de detalhe também com 2000 dados. Isto, 
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porque cada um dos sinais da saída possui a mesma quantidade que o original [7], 

[9]. 

Solucionando este problema, introduz-se um operador dowsampling, que 

realiza uma redução intercalada do número de amostras. Ou seja, considera a 

primeira (índice ímpar) e descarta a segunda amostra (índice par), e assim por 

diante. Obtendo assim, um sinal de detalhes e aproximação com 1000 amostras 

cada [7], [9]. 

Entretanto, com esse processo é introduzido um fenômeno de aliasing 4 

(sobreposição de espectro), que deve ser levado em conta quando deseja-se 

reconstruir o sinal após a decomposição. Este efeito é não desejado, pois 

corresponde a um tipo de erro, causando descontinuidade do sinal analisado [7]. 

 

Figura 3.9 – Decomposição do sinal: (a) sem aplicação do downsamplig; (b) com o operador 

downsamplig [9]. 

O processo da Figura 3.9.(b), que representa a decomposição e inclui a 

diminuição de amostras, mostra os coeficientes de aproximação (𝑐𝐴) e de detalhe 

(𝑐𝐷), referentes a TWD. Para melhor entendimento deste processo, a Figura 3.10 

mostra os coeficientes 𝑐𝐴 e 𝑐𝐷 da TWD de um sinal senoidal puro com adição de 

ruído de alta frequência [7], [9]. 

                                            
4 Aliasing é o falseamento dos dados na conversão A/D, quando há a sobreposição do 

espectro de frequência do sinal pela escolha de uma frequência de amostragem que não obedece o 
teorema de Niquist. 
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Figura 3.10 – Filtragem considerando o operador downsampling de um sinal senoidal puro com ruído 

de alta frequência [9]. 

Nota-se que o coeficiente de detalhe (𝑐𝐷) está composto por altas frequências, 

indicando que a maior parte dos ruídos está contida nestes coeficientes, enquanto 

os coeficientes de aproximação (𝑐𝐴) contém menos ruído que o sinal original. Porém, 

de acordo com Rodrigues (2008, p61), “vale frisar que a decomposição do sinal 

original não apresenta uma única solução, dependendo dos filtros utilizados”. 

O processo apresentado até agora realiza a decomposição do sinal em 

apenas um único nível. Mas a AMR decompõe o sinal em diferentes níveis. Este 

processo é iterativo, com aproximações de decomposição sucessivas, de forma que 

o sinal possa ser dividido em outras componentes de resolução menor, como é 

mostrado na Figura 3.11. 
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Figura 3.11 – Decomposição em 4 níveis de um sinal elétrico (vide Figura 5.9). 

Como se trata de um processo iterativo, em teoria, pode-se decompô-lo 

indefinidamente. Mas, na prática, só é possível decompor o sinal até que o nível 

represente apenas uma amostra. O número de níveis usualmente selecionado como 

satisfatório é baseado da natureza do sinal [6], [7], [9]. 

É válido ressaltar que cada nível de decomposição dado pela TW apresenta 

uma determinada faixa de frequência que contém informações que compõe o sinal 

original e também indica onde – posição temporal – tais frequências se localizam 

dentro do sinal. Outra observação importante, é que a frequência está inversamente 

relacionada com o nível de decomposição [9]. 

Para o processo de decomposição pode-se fazer a seguinte generalização, a 

cada nível de decomposição, a aproximação será a metade inferior e o detalhe a 

parte superior da faixa de frequência do sinal obtido na aproximação anterior [9]. 

Dessa forma, é possível definir uma região tempo-escala (𝑎), como é visto na 

Figura 3.12. Onde é possível concluir que quanto menor a escala, maior será a 

representação no tempo, e vice-versa, com a escala representando o nível de 

decomposição [9]. 
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Figura 3.12 – Representação da região tempo-escala [9]. 

Logo, para menores níveis de decomposição maior a resolução no tempo e 

menor será a resolução na frequência. Assim, com este tipo de divisão, as 

componentes de alta-frequência são representadas por pequenos intervalos no 

tempo, enquanto as de baixa-frequência possuem intervalos maiores, 

proporcionando uma melhor representação do sinal nos domínios do tempo e 

frequência [9]. 

Assim, é possível observar que a wavelet mãe é mais comprimida no primeiro 

nível, indicando uma melhor representação de sinais de alta frequência. Com o 

aumento dos níveis a wavelet se dilata, permitindo melhor representação de sinais 

em mais baixas frequências. Este comportamento é ilustrado na figura a seguir [9]. 

 

Figura 3.13 – Comportamento da wavelet mãe na decomposição do sinal [9]. 
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A TW obedece ao teorema de Nyquist, em que para dados amostrados, a 

frequência máxima que pode ser encontrada no sinal é no mínimo a metade da 

frequência em que o sinal foi amostrado. Dessa forma, o sinal visto pela TW possui 

metade da frequência de amostragem. 

3.5.4.2 Energia do sinal 

Uma propriedade bastante interessante da TWD é a conservação de energia 

do sinal original no sinal transformado. Esta conservação de energia é definida pelo 

teorema de Parseval [9]. 

O teorema de Parseval diz que a energia do sinal original pode ser repartida 

entre os diferentes níveis de decomposição em termos dos coeficientes wavelet de 

expansão, da seguinte forma [9]: 

𝑓(𝑛) ! = 𝑎! 𝑛 ! + |𝑑!(𝑛)|!
!

!!!

!

!!!

!

!!!

!

!!!

 (12) 

Em que: 

𝑓(𝑛) – é o sinal com distorção, amostrado no domínio do tempo; 

𝑁 – número de amostras contidas no sinal; 

𝑓(𝑛) !!
!!!  - corresponde à energia contida no sinal distorcido; 

𝑎! 𝑛
!!

!!!  - corresponde à energia contida na aproximação do sinal 

decomposto de nível ‘j’; 

|𝑑!(𝑛)|!!
!!!

!
!!!  - corresponde à soma das energias contida nos detalhes de 

nível 1 ao nível ‘j’. 

3.5.5 Aplicações TW em SEMG 

As Transformadas Wavelet, como já mencionado, são ferramentas bastante 

usuais para a análise de sinais SEMG. Muitos trabalhos são encontrados na 

literatura acadêmica usando TW para classificação de sinais SEMG. 

As TWs são aplicadas com sucesso na extração das formas de onda de 

MUAPs dos sinais SEMG (com baixos níveis de contração voluntária) e podem ser 

implementadas por meio de um banco de filtros discretos no tempo [31], [32], [33]. 



 60 

O trabalho [31] recorreu às TW para a determinação de músculos fatigados 

em SEMGs. O trabalho [33] usou TWs em sinais SEMG para análise e comparação 

do sinais EMG em relação ao tradicional métodos FTT. 

O trabalho [34] também utilizou de TWs para extrair características de sinais 

EMG. Já o trabalho [35] recorreu às TWC para estimar a máxima frequência da 

banda de um sinal EMG. 

Para a implementação do controle biônico de uma prótese para deficientes, 

[36] recorreu às TW e RNAs, para extrair características e classificar, 

respectivamente, qual dentre quatro movimentos deveria ser realizado com a 

prótese. 

3.6 CONSIDERAÇÕES 

Neste capítulo foram apresentadas técnicas para extração de características 

dos sinais SEMG de recorrente uso pela comunidade científica. Em que, algumas 

delas ganham destaque, como o cálculo de RMS, entropia, desvio padrão e 

principalmente as TW, por serem as mais usuais e eficazes. 

O capítulo a seguir detalha outras técnicas que podem ser usada juntamente 

com os métodos tratados neste capítulo para obter melhores resultados ao analisar 

sinais SEMG.  
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4 TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÕES PARA SEMGS 

As técnicas apresentadas no capítulo anterior são de fundamental importância 

na análise dos sinais SEMG e no desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa 

ferramenta, mas nem sempre são suficientes para uma classificação adequada dos 

sinais. Por outro lado, elas podem ser aliadas a métodos específicos para 

classificação e obtenção de melhores resultados. 

E com a evolução computacional e algoritmos, novas e mais complexas 

técnicas têm surgido, buscando solucionar os problemas e criar diferentes 

aplicações para a eletromiografia, em especial a de superfície. 

Dentre as diversas aplicações para a SEMG, muitas requerem uma 

classificação adequada para seus sinais elétricos, como por exemplo: o 

reconhecimento gestual para diversos fins, operação de robôs teleoperados ou 

mesmo cadeiras de rodas para incapazes, diagnóstico de doenças musculares, 

dentre outras. Nesse âmbito, muitas técnicas são usadas para a classificação e 

caracterização desses sinais. Alguns dos modelos matemáticos e técnicas de 

reconhecimento de padrões mais usados pela comunidade científica são tratadas 

nas próximas seções deste capítulo. 

4.1 DETECÇÃO POR THRESHOLD  

Esse método detecta a atividade muscular comparando a amplitude do sinal 

com um valor threshold (limiar). O limiar é escolhido arbitrariamente de acordo com 

a aplicação e é dependente do usuário, isto é, difere de pessoa para pessoa e para 

diferentes tipos de taxas de ativações musculares. Portanto, não funciona como um 

método genérico para a caracterização da atividade muscular [37]. 

O trabalho [37] desenvolve um tecnologia de assistência à pessoas incapazes, 

usou um algoritmo com detecção por threshold tanto para amplitude como para 

frequência e também um filtro passa-faixas (10 a 500 Hz) associado a outras 

ferramentas de filtragem para suavização. 

4.2 CLASSIFICADORES POR LÓGICA FUZZY 
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Sistemas com lógica fuzzy ou difusa são emuladores das decisões humana, 

que têm tem sido muito usados para resolver problemas de controle. Uma das 

grandes vantagens desta técnica é a possibilidade de lidar com problemas com 

grande grau de incerteza sem a necessidade de um modelo do sistema [38], [39]. 

O sistema lógico fuzzy processa as informações por inferências e 

aproximações, como o pensamento humano [38], [39]. 

O trabalho [39] classificou os sinais SEMG através do método ISO-FUZ, um 

tipo de aproximação por lógica fuzzy, visando controlar uma prótese artificial 

multifuncional. 

4.3 REDES NEURAIS ARTIFICAIS (RNAS) 

As redes neurais artificiais tentam reproduzir o funcionamento dos neurônios 

humanos, tanto em seu comportamento funcional, quanto dinâmico. Uma das 

características mais importantes das RNAs é sua capacidade de aprendizado 

através de exemplos. Elas são também indicadas para problemas em que o modelo 

é complexo ou não existe e principalmente para problemas de com seja necessário 

extrair um padrão de classificação [10], [12], [11]. As RNAs tem sido a técnica mais 

usada entre os pesquisadores para extrair padrões de sinais SEMG nas suas mais 

diversas aplicações [32]. 

De acordo com [32], as arquiteturas de redes neurais fornecem uma dupla 

solução quando usadas em sinais SEMG: rápida customização do sistema ao 

paciente e melhor adaptação também. 

As redes neurais são usadas em conjunto com ferramentas de análises de 

sinais, como as já tratadas por este trabalho. As redes neurais permitem classificar o 

tipo de sinal de acordo com as características extraídas pelo uso das ferramentas de 

análise através de um aprendizado por meio de exemplos. E a inspiração e 

motivação desta técnica é apresentada a seguir. 

4.3.1 As redes naturais 

As redes neurais biológicas tem como estrutura fundamental o neurônio. De 

maneira simplificada, o neurônio é composto de três partes: o dendrito, o axônio e o 

corpo celular (ver Figura 4.1). A função dos dendritos é receber a informação, 

também chamada de impulso nervoso e conduzi-las ao corpo celular. Essas 
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informações são processadas pelo corpo celular, que gera novos impulsos. Esse 

impulsos por sua vez são transmitidos pelo axônio até outros neurônios, que 

recebem os sinais por seus dendritos. Denomina-se sinapse o ponto de encontro ou 

interface entre a terminação do axônio de o dendrito de outro. O autor de [10] 

descreve as sinapses com funcionamento semelhante ao de válvulas, com 

capacidade de controlar a transmissão de impulsos (fluxo de informação) entre os 

neurônios na rede neural. 

 

 Figura 4.1 – Componentes do neurônio biológico [10]. 

Ainda de acordo com [10], em síntese, os sinais oriundos dos neurônios pré-

sinápticos são transmitidos para o corpo do neurônio pós-sináptico, onde são 

comparados com os outros sinais recebidos pelo mesmo. Se esses sinais causam 

excitação alta suficiente no neurônio, a célula “dispara” (ação potencial, já tratada 

neste texto em outra situação) e produz um impulso que é transmitido às células 

seguintes (neurônios pós-sinápticos). Esse sistema é responsável por quase todas 

as funções do corpo humano. 

O texto [10] também relata que a probabilidade de disparo de um neurônio 

biológico é determinada pelo acúmulo de um número grande de entradas inibitórias 

e excitatórias, medido pelo corpo da célula em um pequeno intervalo de tempo. E 

após a geração de um impulso, o neurônio entra em um período de refração. Esse 

período de refração é caracterizado como um tempo em que o axônio não pode ser 

novamente estimulado. Durante esse período o neurônio retorna ao seu potencial de 

repouso e se prepara para a geração de um novo impulso [10]. 

As redes neurais artificiais implementadas na prática ainda diferem muito das 

redes naturais, embora grande avanço já tenha sido realizado neste campo. De 

acordo com [10], tanto as RNAs, quanto o sistema neural humano são baseados em 
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unidades computacionais paralelas e distribuídas que se comunicam por meio de 

conexões sinápticas, possuem detectores de características, redundâncias e 

modularização de conexões. O neurônio artificial, como modelo matemático, possui 

várias entradas e apenas uma saída, assim como o biológico. Em analogia ao 

natural, cada uma dessas entradas tem pesos acoplados (positivos ou negativos). E 

seu mecanismo é também muito simples, em que o neurônio artificial recebe a soma 

ponderada dos impulsos da entrada e decide se deve disparar ou não (saída 1 ou 0), 

comparando a soma com um valor limiar (threshold) [10]. 

Assim como as redes naturais as RNAs possuem mecanismos que as 

possibilitam aprender através de exemplos  

Muitas variações da ideia apresentada criaram ao longo do tempo diversos 

modelos para as redes neurais artificiais, em que alguns são apresentados a seguir. 

4.3.2 Modelos 

Inspirado pelo comportamento do sistema neural biológico, ocorreu o 

desenvolvimento de diversos modelos matemáticos e computacionais ao longo do 

tempo. Em 1943, McCulloch e Pitts propuseram um modelo de neurônio artificial 

chamado MCP (ver Figura 4.2). Neste modelo, a ativação do neurônio ocorre pela 

aplicação de uma “função de ativação”, que dependendo do valor da soma 

ponderada das suas entradas, ativa ou não a saída. No modelo de McCulloch e Pitts, 

o neurônio foi simplificado por considerarem que em cada camada da rede, os 

neurônios disparam sincronamente [10], [11]. 

 

Figura 4.2 – Neurônio de McCulloch e Pitts, no qual Σ representa a soma ponderada das entradas e 

𝑓(∙) a função de ativação [10]. 
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Entretanto, para os sistemas biológicos sabe-se que este tipo de restrição 

(sincronismo) não existe, como também não há restrições para que as saídas sejam 

ativadas em tempos discretos.  

Inicialmente o modelo de McCulloch e Pitts não possuía métodos através dos 

quais pudesse recalibrar seus pesos em um processo de aprendizagem. Foi então, 

que em 1949, Donald Hebb propôs uma lei de aprendizagem específica para as 

sinapses dos neurônios” [11]. 

Alguns modelos de redes artificiais mais recentes incorporam algumas das 

características dinâmicas do sistema biológico, como a ativação não síncrona que o 

MCP não possuía, garantindo a elas alto poder computacional e capacidade de 

resolver problemas de elevada complexidade [10], [11]. 

Em 1958, Rosenblatt propôs o modelo do perceptron. O perceptron foi o 

primeiro modelo a introduzir o conceito de aprendizado em RNAs. Em sua topologia 

original, o perceptron era composto por unidades de entrada (retina), um nível 

intermediário formado pelas unidades de associação e por um nível de saída 

formado pelas unidade de resposta, em que cada unidade básica é um neurônio 

MCP (ver Figura 4.3). Embora a topologia original possua três níveis, é conhecida 

com perceptron de uma camada só [10], [11]. O perceptron é conceitualmente um 

neurônio McCulloch e Pitts de um simples nível de conexão (ver a Figura 4.3), capaz 

de separar linearmente vetores de entrada em classes de padrões, como descreve 

[11]. 

 

Figura 4.3 – Topologia de um perceptron simples com uma única saída [10]. 

O modelo Adaline (ADAptive LINEar) foi proposto por Bernard Widrow e 

Marcian Hoff em 1960. A sua diferença básica para o modelo do perceptron, é que 
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para o Adaline as operações de ponderação das entradas sempre são lineares, 

enquanto para o perceptron elas podem ser não-lineares. Dessa forma, o Adaline se 

restringe a resolução de problemas lineares, podendo ser utilizado para 

aproximações não-lineares, desde que sejam pré-processados devidamente [10]. 

Outros modelos vêm surgindo, com mais poder computacional e na tentativa 

de resolver os problemas apresentados pelo MCP, perceptron e Adaline. Um 

exemplo é o spiking neurons, criado por Maass em 1997 [10]. 

Alguns conceitos serão tratados nas próximas subseções para dar ao leitor 

melhor entendimento a respeito das RNAS. 

4.3.3 Funções de Ativação 

Citando [10], “a função de ativação é responsável por gerar a saída 𝑦 do 

neurônio a partir de valores dos vetores de peso 𝒘   = 𝑤!,𝑤!,… ,𝑤! ! e de entrada 

𝒙 = 𝑥!, 𝑥!,… , 𝑥! !. 

As funções de ativação podem ser lineares, semilineares ou ainda radiais, 

dependendo do tipo de problema abordado, do tipo de neurônio e rede utilizado. 

Essas funções podem, por exemplo, ser uma função do tipo degrau, ou sigmoidal, 

ou ainda linear, ou gaussiana. Um exemplo de função de ativação apresentada por 

[10], para um neurônio MCP é mostrado pela equação a seguir, em que ela é do tipo 

degrau deslocada do limiar de ativação 𝜃 em relação à origem: 

𝑓 𝑢 =
1   𝑥!𝑤! ≥ 𝜃

!

!!!

0   𝑥!𝑤! < 𝜃
!

!!!

 (13) 

Em que 𝑥!𝑤!!
!!!  e 𝜃 é o limiar (threshold) da função de ativação. O gráfico 

dessa função é mostrado na figura a seguir para um valor 𝜃 ≥ 3. 
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Figura 4.4 – Função de ativação degrau, com  𝜃 ≥ 3 [10]. 

4.3.4 Arquiteturas  

Várias são as arquiteturas que podem ser utilizadas com as redes neurais. A 

definição da estrutura a ser utilizada para uma RNA na solução de um problema 

depende de vários fatores, os enumerados por [10] são: 

• complexidade do problema; 

• dimensionalidade do espaço de entrada; 

• características dinâmicas ou estáticas; 

• conhecimento a priori sobre o problema; 

• representatividade dos dados. 

Os tipos de arquitetura são: feedforward (FF) de uma ou mais camadas, rede 

com recorrência entre saídas e rede com recorrência auto-associativa. O número de 

camadas também pode variar, criando uma flexibilidade enorme para a estrutura das 

RNAs [10], [11]. 
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Figura 4.5 – Algumas arquiteturas de RNAs: (a) Rede feedforward de uma única camada. (b) Rede 

feedforward de duas camadas. (c) Rede com recorrência entre saídas e camada intermediária. (d) 

Rede com recorrência auto-associativa – os entradas são representadas por 𝑥!, 𝑥!,… , 𝑥! e as saídas 

por 𝑦!, 𝑦!,… , 𝑦! [10]. 

4.3.5 Aprendizado e Treinamento 

A capacidade de aprendizado das RNAs através de exemplos, e não modelos, 

é uma das suas características mais importantes. A etapa de aprendizado consiste 

num ajuste de parâmetros (treinamento), ou pesos, da rede através de um processo 

iterativo. Estes pesos representam o conhecimento do ambiente externo adquirido 

pela rede [10], [12], [11]. 

Em acordo com [10], ”[...] o conceito de aprendizado está relacionado com a 

melhoria do desempenho da rede segundo algum critério preestabelecido”. Um 

exemplo, é a utilização do erro médio quadrático médio da resposta da rede em 

relação aos dados de entrada como critério de desempenho pelos algoritmos de 

correção de erros. 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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O aprendizado pode ser de modo supervisionado ou não. A forma como eles 

se diferenciam é quanto aos algoritmos que calculam os ajustes, 𝛥𝒘 𝑡 , para o vetor 

pesos do instante 𝑡 para o instante 𝑡 + 1. De forma genérica, a representação do 

vetor de pesos é dada pela seguinte equação [10]: 

𝒘 𝑡 + 1 = 𝒘 𝑡 + 𝛥𝒘(𝑡) (14) 

4.3.5.1 Aprendizado Supervisionado 

No aprendizado supervisionado, é necessária a existência de um supervisor, 

ou professor externo, como cita [10]. O supervisor é responsável pelo estímulo das 

entradas da rede e a observação da saída calculada por ela, para realizar uma 

comparação desta com a saída desejada. As entradas devem ser sempre 

padronizadas. Este tipo de solução é recomendada para problemas em que se 

deseja um mapeamento entre padrões de entrada e saída. Os algoritmos mais 

comuns para aprendizado supervisionado são a regra delta e o algoritmo de back-

propagation, aplicação geral para redes de múltiplas camadas. As redes de 

aprendizado supervisionado podem ser tanto on-line como off-line. A Figura 4.6 

apresenta um diagrama de blocos genérico para o aprendizado supervisionado [10]. 

 

Figura 4.6 – Aprendizado Supervisionado 

Alguns tipos comuns de aprendizado supervisionado são a correção por erros 

e o aprendizado por reforço. Em que o objetivo do primeiro é minimizar o erro da 

resposta atual da rede em relação à saída desejada. Já o segundo, considerado 

muitas vezes um caso particular do aprendizado supervisionado, o professor ou 

supervisor procura maximizar o reforço das ações boas executadas pela rede [10]. 

4.3.5.2 Aprendizado Não-supervisionado 
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Para redes com aprendizado não-supervisionado, somente são 

disponibilizado os padrões de entrada sem a presença de um supervisor para 

enumerar os pares entrada-saída. O aprendizado, já que não tem a existência de um 

supervisor, ocorre devido à existência de padrões regulares nos dados de entrada, 

que são apresentados de forma contínua à rede. De acordo com [10], redundância e 

regularidade nas entradas são características essenciais para haver aprendizado em 

redes não-supervisionadas.  

Esse tipo de aprendizado é adequado e indicado para solucionar problemas 

em que se deseja descobrir características estatisticamente relevantes nos dados de 

entrada. Exemplos de aplicação são a descoberta de agrupamentos nos dados de 

entrada [10]. 

Os modelos mais comuns e conhecidos deste tipo de aprendizado são os 

mapas auto-organizativos de Kohonen, os modelos ART e os algoritmos baseados 

na regra de Hebb (embora estes últimos necessitem de pares de entrada e saída 

para o treinamento) [10], [12]. 

Como o problema proposto por este trabalho não condiz com a descoberta de 

padrões de agrupamento, não serão tratados exemplos e mais aplicações sobre 

este aprendizado não supervisionado. 

4.3.6 RNAs e SEMGs  

Para o reconhecimento de gestos das mãos através dos sinais SEMG, os 

pesquisadores tem recorrido a diversas técnicas de treinamento das RNAs. Uma das 

técnicas mais usadas é o algoritmo backpropagation em RNAs multicamadas, como 

mostram os trabalhos [4], [40], [41], [42], [43], [44]. 

O trabalho [4] classificou com 88,4% de eficácia sinais EMG de movimentos 

das mãos usando RNAs com backpropagation e algoritmo de Levenberg-Marquardt. 

Já [40] classificou com sucesso 5 movimentos dos dedos das mãos para 

controle de membros protéticos a partir de sinais SEMG, com eletrodos 

posicionados no flexor digitotirum superficialis. Ele utilizou RNAs com o algoritmo de 

treinamento back-propagation para relacionar a análise FFT do sinal EMG e o 

respectivo movimento dos dedos. 

Em 1990, [42] classificou três categorias de pacientes: saudáveis, com 

miopatia e pacientes com doenças motoras degenerativas. A classificação dos sinais 
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das eletromiografias foi realizada com o uso de redes neurais multicamadas de 

perceptron com algoritmos de aprendizado backpropagation em conjunto com 

análises quantitativas e qualitativas do sinal, como duração, duração do spike, área 

ocupada, e outros, proporcionando uma solução precisa para detecção de 

diagnósticos dos pacientes. 

Outras técnicas também foram usadas, [45] classificou movimentos dos 

pulsos, dos dedos e repouso com o uso de redes com multicamadas de perceptron e 

camadas ocultas de 20 neurônios. Em 2013, [46] classificou doze movimentos dos 

dedos, extraindo apenas informações sobre o tamanho da janela no domínio do 

tempo para cada canal. 

4.3.7 Multilayer perceptron e o algoritmo de backpropagation 

As RNAS de multicamadas perceptron ou simplesmente multicamadas (do 

inglês, MLP – multilayer perceptron) em uma rede feedforward e também o algoritmo 

de treinamento backpropagation são comumente recorridos em trabalhos 

acadêmicos para solucionar problemas de reconhecimento de padrões em sinais 

EMG como visto anteriormente. Como o objetivo do uso das RNAs neste trabalho é 

também realizar este tipo reconhecimento para a classificação de gestos, estes 

temas serão tratados com mais detalhes nesta subseção. 

4.3.7.1 FF e MLP 

Em acordo com [12], uma rede neural feedforward é formada por unidades de 

processamento interligadas (neurônios ou nós), e tem tendência natural para 

armazenar conhecimento experimental e torna-lo disponível para uso. A rede 

multilayer perceptron é um tipo de rede FF que consiste em uma camada de 

neurônios de entradas, uma ou mais camadas intermediárias (hidden ou ocultas) e 

uma camada de saída [12], [11]. “Cada camada possui nós e cada ní está totalmente 

interligado por pesos com todos os nós da camada subsequente” [12]. O MLP tem 

por função de ativação alguma função não-linear. 

𝒙𝒐 = 𝑓 𝒙𝒉 ∗𝒘𝒉,𝒐

𝑯

𝒉!𝟏

 (15) 
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Em que 𝑓() é a função de ativaçãoo do o-ésimo neurônio da camada de saída, 

𝑥! é a saída do h-ésimo neurônio da camada escondida e 𝑤!,! é a interconexão 

(peso) entre o h-ésimo neurônio da camada escondida e o o-ésimo neurônio da 

camada de saída. H é o tamanho da camada escondida [12].  

Em geral, a função normalmente utilizada é a sigmoide, dada pela seguinte 

função [10], [12]: 

𝒙𝒐 =
1

1+ 𝑒! 𝒙𝒉∗𝒘𝒉,𝒐𝑯
𝒉!𝟏

 (16) 

A função de ativação é aplicada no h-ésimo neurônio da camada 

intermediária e também no o-ésimo da camada de saída. O erro é, então, definido e 

calculado com base nas diferenças entre a saída calculada e o valor esperado, 

como mostra a equação a seguir [12]: 

𝐸 =
1
𝑁 ∗

1
2 ∗ 𝑡!

! − 𝑠!
! !

!

!!!

!

!!!

   (17) 

Em que 𝑁 é o número de padrões de entrada do conjunto de dados de 

treinamento, 𝐿 é o número de neurônios da camada de saída,  𝑡!
(!) é o valor desejado 

de saída para o o-ésimo neurônio da camada de saída para o s-ésimo dado do 

conjunto de dados de treinamento, 𝑥!
(!) é a saída calculada pelo o-ésimo neurônio da 

camada de saída para o s-ésimo dado do conjunto de dados de treinamento. O erro 

𝐸 deve ser sempre reduzido, para o ajuste dos pesos das conexões entre camadas 

[12]. 

É possível que a camada de entrada e intermediária tenha um neurônio 

chamado bias, que tem como função ativar a saída permanentemente, ou seja, ter 

sempre nível alto (1). 
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Figura 4.7 – Estrutura de uma RNA feedforward com camada intermediária e neurônio bias e função 

de ativação sigmoidal. 

4.3.7.2 Backpropagation (BP) 

Este método foi criado por Bryson e Ho, em 1969, mas se tornou conhecido 

apenas no início dos anos 80, através dos trabalhos de Rumelhart, Hinton e Willian 

em 1986 [11], [12]. É o método mais popular para aprendizagem de redes neurais 

feedforward (FF) de multicamadas (MLP), seu funcionamento, como diz o nome é 

por retro-propagação, em que basicamente, o processo de aprendizagem utiliza 

vetores que mapeiam um conjunto de entradas para um conjunto de saídas [11], [12]. 

O aprendizado da rede é realizado por ajuste iterativo dos pesos, 

minimizando as diferenças entre a saída atual e a saída desejada. Primeiramente, 

os pesos são iniciados com valores aleatórios. Em sequência, um vetor de entrada é 

apresentado à rede e propagado através dela, camada pro camada, até que a 

resposta determinando os valores de saída. Em seguida, o vetor de saída obtido é 

comparado com o vetor de saída desejado, resultando num sinal de erro, que se 

retropropaga pela rede a partir da camada de saída até a de entrada, permitindo o 

reajuste dos pesos das camadas ocultas. Este processo se repete até que a rede 

obtenha na saída valores de entrada com erro mínimo em relação aos valores 

desejados [11], [12]. 

O algoritmo backpropagation trabalha com uma variação da regra delta, a 

regra delta generalizada, baseado no gradiente descendente, que significa que o BP 
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não garante encontrar um mínimo global e pode estagnar em soluções de mínimos 

locais [12]. 

4.4 OUTRAS TÉCNICAS 

Outros métodos para classificação de sinais SEMG são: Detecção por 

Threshold-duplo, Distribuição de Wigner-Ville, Método de Choi-Williams e Estatística 

de Alta-Ordem (Higher-Order Statistics, HOS), Coeficientes de Auto-Regressão, 

Dimensão Fractal, Algoritmos Genéticos [32], [47], [48]. 

4.5 CONSIDERAÇÕES 

Muitas são as técnicas disponíveis que possibilitam a classificação de sinais 

SEMG, cada uma com suas vantagens, desvantagens e aplicações. Tendo em vista 

o objetivo deste trabalho, reconhecimento gestual a partir de sinais SEMG, são 

escolhidas as RNAS como ferramenta a ser usada neste trabalho, presente em 

grande quantidade de estudos realizados por parte da comunidade científica. O que 

reforça sua viabilidade, confiabilidade e eficiência em relação aos outros métodos.  

Entretanto, outras técnicas, associadas ou não às RNAs, também serão 

recorridas a fim de justificar e avaliar os resultados obtidos. A aplicação desta e 

outras técnicas no contexto deste trabalho são, então apresentadas nos dois 

capítulos a seguir, tratando da metodologia e dos resultados obtidos com as RNAs 

para a classificação de gesto, juntamente com todos os dispositivos e métodos 

desenvolvidos e usados.  
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5 RECONHECIMENTO DE GESTOS 

Este capítulo propõe a metodologia usada neste trabalho para obter como 

resultado a classificação de gesto manuais. Aqui estão tratadas as técnicas e 

procedimentos utilizados para adquirir, detectar, segmentar, extrair características e 

classificar os sinais SEMG. O diagrama de blocos a seguir ilustra a sequência 

seguida por este trabalho. 

 

Figura 5.1 – Diagrama de blocos para a metodologia para classificação de gestos através da 

classificação de sinais EMG. 

5.1 SISTEMA DE AQUISIÇÃO 

A etapa de aquisição do sinal SEMG requer alguns cuidados e aplicação de 

técnicas específicas para a obtenção de um sinal de qualidade. Este processo 

engloba desde a escolha dos eletrodos até o circuito condicionador e, propriamente, 

a de aquisição do sinal. 

5.1.1 Placa de condicionamento 

O circuito eletrônico aqui proposto busca uma solução que alie baixo custo e 

simplicidade com outras características construtivas necessárias para uma aquisição 

do sinal SEMG com qualidade. 

O autor do trabalho [17] propôs a construção de um hardware amplificador do 

sinal de SEMG. Em seu trabalho o circuito condicionador possui 3 estágios 

amplificadores, um utilizando uma configuração com um amplificador de 

instrumentação com ganho de tensão em torno de 10 V/V e as outras duas criam um 

filtro que realimenta o indivíduo com ruído defasado de 180o de modo comum, para 

isto usa-se um amplificador operacional (AOP) na configuração seguidor de tensão e 
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outro com configuração inversora. Esta configuração é conhecida como 

realimentação da perna direita (ou DRL, do inglês Driven-Rigth-Leg). A figura a 

seguir ilustra este circuito [17]. 

 

Figura 5.2 – Circuito de bio-amplificação [17]. 

O trabalho [17] ainda propôs uma filtro passa-faixas de quarta ordem 

analógico para atenuação de ruídos e função antialiasing5 com relação de 10 vezes 

menor entre a frequência de corte do filtro passa-baixas e a frequência de 

amostragem para a conversão A/D. A faixa de passagem do filtro é de 20 Hz a 500 

Hz, sendo um filtro Butterworth em topologia Sallen-Key. O circuito se compõe de 

dois filtros de segunda ordem em cascata, sendo o primeiro um passa-altas e o 

segundo passa-baixas [17]. 

 

Figura 5.3 – Esquemático do filtro passa-faixas 

                                            
5  Antialiasing é um filtro com função de evitar o falseamento (aliasing) dos dados na 

conversão A/D. Consiste em um filtro passa-baixas com frequência de corte pelo menos duas vezes 
menor que a frequência de amostragem em obediência ao teorema de Nyquist, mas usualmente essa 
relação é de em média dez vezes menor [6]. 
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Os autores do texto [49] propõem algumas etapas necessárias para remover 

os ruídos típicos, que são o ruído ambiente devido a dispositivos eletromagnéticos e 

ruídos devido a junção pele-eletrodo, durante eletromiografias de superfície. Dessa 

forma, para removê-los as seguintes etapas são propostas: pré-amplificação, 

limitação de banda e retificação para extrair informações do sinal mostrando a real 

natureza da contração muscular. A figura a seguir ilustra o processo a ser realizado 

pelo circuito condicionador de sinal EMG proposto [49]: 

 

Figura 5.4 – Esquemático para o processamento do sinal mioelétrico. 

O trabalho [49] ainda elege e realiza testes com três configurações 

encontradas na literatura que propõe serem as melhores e mais viáveis soluções, 

considerando qualidade do sinal obtido, custo dos componentes e tamanho e 

portabilidade do circuito. Seu texto ainda relaciona algumas características 

fundamentais a um circuito para o processamento do sinal SEMG, são elas: 

• Alta rejeição de modo comum; 

• Alta impedância de entrada; 

• Pequena distância até a fonte de sinal; 

• Forte supressão ao ruído. 

As configurações propostas pelo trabalho [49] são: 

a) Circuito com diodos na entrada para segurança do usuário, com 

amplificador de instrumentação AD620 e filtro passa-faixa com banda de 

passagem de 20 a 650 Hz. Ganho de 12,2 V/V para o filtro passa-altas e 

10 V/V para o passa-baixas. 

b) O segundo circuito possui um amplificador de instrumentação usando um 

AOP com CMRR de 46 dB em cascata com um filtro passa-faixas e um 

circuito DRL associado ao de instrumentação. 

c) O terceiro circuito proposto contém uma primeira etapa de amplificação 

diferencial, usando um amplificador de instrumentação AD620, em 
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seguida uma etapa com um filtro passa-faixas com banda de passagem 

entre 50 e 500 Hz e a última etapa é um envelope de detecção para 

obtenção do sinal CA obtida estável e regulado. 

Por fim, o trabalho [49] conclui que a configuração que apresentou melhores 

resultados com a simulação em computador foi a primeira - item (a). 

Desta forma, com base na literatura consultada, para a placa de 

condicionamento deste trabalho foi implementado um circuito baseado no [17] e no 

de melhor resultado do [49]. A placa implementada está composta por quatro etapas, 

que são listadas a seguir: 

5.1.1.1 Diodos de proteção 

Com base no circuito sugerido por [49], a placa possui na entrada dois diodos 

ligados para proteção do circuito e do dispositivo. Considerando que o sinal 

produzido pelos músculos é da ordem de mV e o diodo conduz se existir uma 

diferença de tensão de aprximadamente 0,7 V entre suas extremidades. Para o caso 

da passagem de uma corrente de curto-circuito, ela será drenada pelos diodos que 

possui resistência muito menor se comparada à do corpo humano, que está na faixa 

de 300 a 1500 Ω. 

Foram usados diodos 1N4007 para a etapa de proteção. 

5.1.1.2 Amplificador de Instrumentação 

Como sugerido em ambos os trabalho consultados, foi implementada uma 

etapa usando um amplificador de instrumentação para a remoção principalmente do 

ruído ambiente que são comuns às duas entradas de eletrodos. Atendendo à alta 

rejeição de modo comum, foi escolhido o circuito integrado (CI) INA114 da BURR-

BROWN® (Texas Instruments) que incorpora um amplificador de instrumentação de 

precisão. Este CI foi escolhido por apresentar baixa tensão de offset (máximo de 50 

µV), pequeno drift (máx. de 0,25 µV/°C), pequena corrente de alimentação (máx. 2 

nA) e alta CMRR (mínimo 115dB, para ganhos de 1 a 10 000), também são 

facilmente alimentados com bateria, já que operam com fontes de no mínimo ± 2,25 

V [50]. 
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A relação de ganho entre o sinal de entrada e o de saída é dada pela seguinte 

equação: 

𝐺 = 1+
50𝑘𝛺
𝑅!

 (18) 

Em que 𝑅! é o resistor de ajuste de ganho mostrado na figura a seguir. 

 

Figura 5.5 – Configuração simplificada do amplificador de instrumentação de precisão INA114 [50]. 

Para esta etapa foi ajustado um ganho em torno de 10 V/V, dessa forma o 

valor escolhido para 𝑅! = 5,6  𝑘Ω. 

5.1.1.3 Filtro passa-faixas 

Para a etapa de filtragem, a fim de selecionar apenas a parte útil do sinal (20 

a 500 Hz), foi construído um filtro analógico de Butterworth passa-faixas de quarta 

ordem com topologia Sallen-Key de segunda ordem e ganho unitário, mostrado na 

Figura 5.6. 

O filtro de Butterworth foi escolhido por apresentar resposta plana na faixa de 

passagem e ser comum seu uso como filtro antialiasing em aplicações de 

digitalização do sinal que requer alta precisão em toda a faixa de passagem [51]. 

 

Figura 5.6 – Topologia Sallen-Key de segunda ordem e ganho unitário para filtros em que (a) é um 

passa-baixas e (b) passa-altas [51]. 

(a) (b) 
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O filtro foi construído com dois estágios em cascata, sendo o primeiro passa-

baixas e o segundo passa-altas. Os parâmetros para a determinação de um filtro de 

Butterworth de segunda ordem são mostrados na 	  

𝑉!"#
𝑉!"

=
1

1+ 𝑎!𝑠 +
𝑏!
𝑠!
=

1
1+ 𝜔!𝜁𝑠 + 𝜔!!𝑠!

 (20) 

Tabela 5.1, considerando a seguinte função de transferência para o filtro 

passa-baixas de ganho unitário [51]:	  

𝑉!"#
𝑉!!

=
1

1+ 𝑎!𝑠 + 𝑏!𝑠!
=

1
1+ 𝜔!𝜁𝑠 + 𝜔!!𝑠!

 (19) 

E esta outra para o passa-altas de ganho também unitário: 

𝑉!"#
𝑉!"

=
1

1+ 𝑎!𝑠 +
𝑏!
𝑠!
=

1
1+ 𝜔!𝜁𝑠 + 𝜔!!𝑠!

 (20) 

Tabela 5.1 – Coeficientes de Butterworth para filtro de segunda ordem 

Coeficiente Valor 
𝑎!   1,4142 
𝑏! 1,000 

Fator de qualidade (𝑄) 1/ 2 = 0,707 
 

Sabendo também que o fato de qualidade é dado pela seguinte equação [51]: 

𝑄 =
𝑏!
𝑎!

 (21) 

Dessa forma, os valores para os componentes dos filtros podem ser 

calculados pelas seguintes equações [51]: 

 

Filtro passa-baixas com ganho unitário: 

A função de transferência para este filtro a partir da topologia Sallen-Key é 

dada pela equação a seguir: 

𝑉!"#
𝑉!"

=
1

1+ 𝜔!𝐶! 𝑅! + 𝑅! 𝑠 + 𝜔!!𝑅!𝑅!𝐶!𝐶!𝑠!
 (22) 

A partir das equações para filtros passa-baixa (19), (22) e do valor de 𝑏! e 𝑄 

para filtros Butterworth, tem-se que: 
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𝜔! = 𝑅!𝑅!𝐶!𝐶! =
𝑓!
2𝜋 (23) 

E que: 

𝑄 =
𝑅!𝑅!𝐶!𝐶!  

𝐶! 𝑅! + 𝑅!
 (24) 

Uma prática comum a esta configuração de filtro é escolher valores iguais 

para 𝑅!  e 𝑅! . Então, com as equações descritas acima e considerando valores 

comerciais de resistores e capacitores, foram escolhidos os componentes do filtro 

passa-baixas mostrados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Valores calculados e disponíveis comercialmente para os componentes do filtro passa-

baixas de 2a ordem 

# Valor Calculado Valor Comercial 
𝑅! 22  𝑘Ω 22  𝑘Ω 
𝑅! 22  𝑘Ω 22  𝑘Ω 
𝐶! 10  𝑛𝐹 10  𝑛𝐹 
𝐶! 20  𝑛𝐹 22  𝑛𝐹 

 

Os parâmetros de qualidade calculados para o filtro com os valores 

comerciais são: 

Tabela 5.3 – Valores esperados e obtidos para o fator de qualidade e frequência de corte para o filtro 

passa-baixas de 2a ordem 

Coeficiente Valor Esperado Valor obtido 
𝑓!    512  𝐻𝑧 488  𝐻𝑧 
𝑄 0,707 0,741 

 

Filtro passa-altas com ganho unitário: 

A função de transferência para a topologia Sallen-Key passa-altas de 

segunda ordem é dada pela equação a seguir: 

𝑉!"#
𝑉!"

=
1

1+ 𝐶! + 𝐶!
𝜔!𝑅!𝐶!𝐶!

× 1𝑠 +
1

𝜔!𝑅!𝑅!𝐶!𝐶!
× 1
𝑠!

 (25) 

Então, a partir da equação acima, (20) e do valor de 𝑏!  e 𝑄  para filtros 

Butterworth, tem-se que 
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𝜔! =
1

𝑅!𝑅!𝐶!𝐶!
=
𝑓!
2𝜋 (26) 

E que: 

𝑄 =
𝑅!𝑅!𝐶!𝐶!  

𝑅! 𝐶! + 𝐶!
 (27) 

Uma prática comum a esta configuração de filtro é escolher valores iguais 

para 𝐶! e C!. Então, com as equações descritas e considerando valores comerciais 

de resistores e capacitores, foram escolhidos os componentes para o filtro passa-

altas, que são mostrados na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 – Valores calculados e disponíveis comercialmente para os componentes do filtro passa-

altas de 2a ordem 

# Valor Calculado Valor Comercial 
𝑅! 168  𝑘Ω 150  𝑘Ω 
𝑅! 336  𝑘Ω 330  𝑘Ω 
𝐶! 30  𝑛𝐹 33  𝑛𝐹 
𝐶! 30  𝑛𝐹 33  𝑛𝐹 

 

Os parâmetros de qualidade calculados para o filtro com os valores 

comerciais são: 

Tabela 5.5 – Valores esperados e obtidos para o fator de qualidade e frequência de corte para o filtro 

passa-altas de 2a ordem 

Coeficiente Valor Esperado Valor 
𝑓!    22  𝐻𝑧 22  𝐻𝑧 
𝑄 0,707 0,742 

 

Apesar de os valores teóricos calculados e os práticos realizáveis serem 

ligeiramente diferentes, são valores aceitáveis que atendem aos requisitos em 

frequência e fator de qualidade necessários para este trabalho. 

Foram usados resistores com 5 % de tolerância e capacitores com 10 %. 

Os AOPs utilizados são o TL081CP da Texas Instruments. Foram escolhidos 

por serem de baixo consumo, terem CMRR alta para a aplicação de 86dB, baixa 

corrente de polarização e offset, baixa distorção harmônica típica de 0,003 % [52]. 

5.1.1.4 Estágio Amplificador 
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O estágio amplificador, que é o último do circuito eletrônico, foi desenvolvido 

para amplificar novamente o sinal SEMG em torno de 10 V/V, para obter uma faixa 

de amplitude do sinal na saída em torno de centenas de milivolts. 

Para esta etapa foi usada uma configuração inversora. Esta configuração é 

mostrada na Figura 5.7. O ganho é dado pela equação a seguir: 

𝑉!"# = −𝑉!"
𝑅!
𝑅!"

 (28) 

O resistor 𝑅!, para diminuir o efeito da corrente de polarização na saída do 

AOP, é calculado como: 

𝑅! =
𝑅!𝑅!"
𝑅! + 𝑅!"

 (29) 

 

Figura 5.7 – Configuração amplificadora inversora completa. 

Dessa forma, a tabela abaixo mostra os valores calculados e os disponíveis 

comercialmente para estes resistores: 

Tabela 5.6 – Valores calculados e disponíveis comercialmente para os resistores do amplificador não-

inversor 

# Valor Calculado Valor Comercial 
𝑅! 100  𝑘Ω 100  𝑘Ω 
𝑅!" 10  𝑘Ω 10  𝑘Ω 
𝑅! 9,09  𝑘Ω 8,2  𝑘Ω 

 

A placa eletrônica foi alimentada com 2 baterias de 12 V, ligadas invertidas 

em série para o fornecimento de ±12 V. O uso de baterias são para redução da 

contaminação do sinal EMG com ruídos da rede elétrica. 

A figura a seguir apresenta o circuito esquemático a placa.  
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Figura 5.8 – Esquemático da placa eletrônica construída para o condicionamento do sinal EMG.  
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5.1.2 Conversor A/D 

Para a digitalização do sinal foram utilizados o bloco de conexões NI CB-68LP 

e a interface NI PCI-6221 da fabricante National Instruments. A última é uma placa 

de aquisição de dados (do inglês, DAQ), que possui resolução de 16 bits, com a 

menor faixa de tensão de + 0,1 V a - 0,1 V, faixas intermediárias de + 1 V a - 1 V, + 

5 V a – 5 V e a maior de +10 V a -10 V. 

O teorema de Nyquist diz ser necessária uma frequência pelo menos duas 

vezes maior para a amostragem para que um sinal seja amostrado sem a perda de 

informações úteis durante sua reconstrução. Na prática, as frequências de 

amostragem usadas são pelo menos 10 vezes maiores que a maior frequência do 

sinal, isto para garantir que não se perca nenhum, ou quase nenhum tipo de 

informação. Considerando que a máxima frequência útil encontrada na literatura 

para o sinal SEMG é de 500 Hz, para este trabalho, a digitalização dos dados 

realizada com no mínimo uma frequência de 5 kHz. Isto é possível de ser 

implementado com a placa escolhida para a conversão A/D. A equação a seguir 

indica a relação entre frequência e período de amostragem. 

𝑓! = 1/𝑇! (30) 
Com base no exposto, incialmente o período escolhido para amostragem do 

sinal mioelétrico foi de 𝑡! = 0,2  𝑚𝑠. Porém, foi reajustada para um período menor 

ainda de 𝑡! = 0,1  𝑚𝑠. Este reajuste foi feito visando uma maior resolução do sinal 

digital. 

O software usado em conjunto com a interface foi a plataforma Simulink do 

Matlab, utilizando a biblioteca rtw (real-time window). Nele foi escolhida a faixa de 

tensão de + 1 V a -1 V e tempo de amostragem 𝑡! = 0,1  𝑚𝑠 que representa 10 000 

amostras por segundo. O sinal adquirido foi armazenado em disco para 

processamento posterior que será descrito a seguir. 

5.2 ELETRODOS 

Os eletrodos escolhidos para uso neste trabalho são o modelo MEDITRACE 

Adulto, monopolares, úmidos (com hidrogel), autoadesivos, com sensor em Ag/AgCl 

e descartáveis, da fabricante Kendall. Foram escolhidos por atender as 
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recomendações encontradas na literatura para uma adequada aquisição do sinal 

EMG e serem de grande disponibilidade no mercado, a um preço acessível. 

Foram usados cabos elétricos com terminais jacaré de comprimento 

aproximado 25 cm. Vale ressaltar que não eram cabos blindados. 

5.2.1 Posicionamento 

Antes do posicionamento dos eletrodos a pele foi lavada e preparada com 

solução alcóolica para retirar resíduos e óleos, com o objetivo de reduzir a 

impedância na interface eletrodo-pele e a fuga superficial.  

Os eletrodos foram posicionados da seguinte forma, os dois eletrodos ativos 

na parte superior do antebraço, nos músculo flexor carpi ulnaris (FCU) e flexor carpi 

radialis (FCR) e o de referência lateralmente no cotovelo (olecrano), pois é uma 

região de baixa atividade muscular. A intenção com o posicionamento destes 

eletrodos é identificar movimentos de flexão, extensão e desvio do punho. 

5.3 EXECUÇÃO DOS TESTES 

A coleta dos dados foi conduzida durante a movimentação de quatro tipos de 

gestos com os punhos. Foi realizada em apenas um indivíduo, com 23 anos de 

idade, sexo feminino e condicionamento físico bom. 

A execução dos testes foi realizada baseada no experimento [53]. O indivíduo 

manteve o cotovelo apoiado confortavelmente em uma superfície firme, com uma 

angulação de 90o (aproximadamente). Foram realizadas cinco ações pelos punhos 

com intervalos de 1s a 2s (em média) e seguidas de períodos de relaxamento. 

Foram executadas em quatro séries repetidas, sendo as duas primeiras com o braço 

esquerdo e as outras com o braço direito. As ações escolhidas foram realizadas na 

seguinte ordem: 

1) Flexão do punho; 

2) Extensão do punho; 

3) Desvio radial (flexão do punho em direção ao polegar); 

4) Desvio ulnar (flexão do punho em direção ao dedo mínimo). 

O procedimento forneceu um total de 80 amostras com os eletrodos 

posicionados sob o antebraço e mais 80 amostras com o posicionamento sobre o 

antebraço. 
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5.4 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

Após a aquisição dos dados, estes foram tratados em rotinas Matlab a fim de 

classificar os gestos executados. O processamento dos dados, consiste na 

execução de quatros passos: detecção (ou segmentação), decomposição e extração 

de características do sinal e classificação. As metodologias aplicadas para a 

segmentação do sinal foram baseadas nos trabalhos [15] e [34]. 

São usadas duas metodologias para a extração de características dos sinais 

coletados. A primeira extrai características como RMS e entropia do sinal detectado, 

enquanto a segunda realizada uma reamostragem dos dados e utiliza o 

espalhamento de energia do sinal decomposto como classificador. 

5.4.1 Metodologia 1 

Para a primeira técnica, por meio da Transformada Wavelet, é realizada a 

detecção de eventos (que são os locais no tempo em que ocorreram os gestos) 

considerando janelas de varredura de 0,2 s. A wavelet mãe escolhida é a db4. Esta 

escolhida é baseada no trabalho [15], que é justificada pelo fato de os coeficientes 

da db4 fornecerem alta resolução em tempo nas frequências mais altas apenas para 

quatro amostras de sinal. Assim, o spike da MUAP pode ser rastreado com eficácia 

em uma resolução de tempo que outros métodos, como a STFT, não conseguem. 

O evento é detectado pela ocorrência de picos no sinal (spikes). Então, uma 

janela anterior, equivalente a 0,2 s cada, é selecionada e mais quatro seguintes para 

a ocorrência de um gesto, em que um movimento detectado está compreendido por 

uma janela (vetor) total de 1 s (ou 104 amostras), o tamanho da janela é estimado 

pela duração realizada por cada movimento coletado. Dessa forma, é possível 

extrair os 5 movimentos realizados em cada vetor de dados para cada um dos 4 

gestos, descartando o período de relaxamento e ruído. A Figura 5.9 apresenta a 

decomposição realizada pela a TW para um dos vetores de dados coletados e a 

Tabela 5.7 apresenta a faixa de frequência correspondente a cada nível de 

decomposição para o sinal amostrado. 
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Figura 5.9 – Decomposição por TW utilizando db4 e AMR de 4 níveis para o sinal EMG coletado pelo 

movimento de contração do punho esquerdo repetido 5 vezes, com 𝑓! = 10  𝑘𝐻𝑧. 

 

Tabela 5.7 – Faixa de frequência apresentada pelos níveis de decomposição por TW para um sinal 

de com 𝑓! = 10  𝑘𝐻𝑧 com AMR de 4 níveis 

Nível Faixa de frequência 
d4 2500  ~  5000  𝐻𝑧 
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d3 1250  ~  2500  𝐻𝑧  
d2 625  ~  1250  𝐻𝑧 
d1 312,5  ~  625  𝐻𝑧 
a1 0  ~  312,5  𝐻𝑧 

Avaliando a decomposição apresentada (ver Figura 5.9 e Tabela 5.7) para o 

sinal, é possível observar que os níveis de detalhes d4 e d3 são bastante ruidosos, 

sendo, portanto, descartados. O nível de aproximação a1, embora possua muitas 

frequências que caracterizem a forma de onda do sinal EMG, está bastante 

contaminado com ruídos (principalmente 60 Hz). As bandas de frequência dos níveis 

d1 e d2 compreendem pela AMR frequências entre: 313 a 625 Hz e 625 a 1250 Hz, 

respectivamente. Como já mencionado, a maior parte da energia do sinal EMG está 

na faixa de 20 a 500 Hz, com concentração entre 50 e 150 Hz. Assim, o nível d1 é 

escolhido para a análise do sinal EMG, pois concentra maior faixa de frequências 

predominantes do sinal e menor ruído, por exemplo, em relação ao nível de 

aproximação a1. 

Após a detecção das janelas de ocorrência do movimento e a escolha do 

nível de decomposição (d1), são calculados os valores RMS e de entropia para cada 

janela que representa um movimento realizado (gesto).  

Por fim, as características extraídas (RMS e entropia para o nível d1) são 

aplicadas como entradas a uma RNA com topologia feedforward e multicamadas 

supervisionada usando algoritmo backpropagation para classificação dos gestos. A 

ferramenta utilizada para a implementação da RNA é a toolbox do Matlab nnstart 

e em especial a ferramenta Pattern Recognition Tool. A topologia da rede usada é 

mostrada na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 – Diagrama da topologia da RNA usada para classificação de gestos por meio de sinais 

EMG. 

Uma rede com dez neurônios na camada oculta é usada, para evitar 

overfitting, pois poucas amostras de dados foram disponibilizadas para o 
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treinamento, validação e testes da rede neural. A rede também tem quatro camadas 

de saída (configuração pré-determinada pela toolbox usada) A função de ativação 

usada para as camadas ocultas e de saída é do tipo sigmoidal (ver Error! 
Reference source not found.).  

Para o treinamento da rede, foram utilizados 70% dos dados para a etapa de 

treinamento, 15% para a validação e os outros 15% dos dados para a etapa de 

verificação ou testes. 

Os resultados obtidos para a classificação com redes neurais são avaliados 

pelas Matrizes de Confusão fornecidas pela toolbox ao final do treinamento da rede. 

Foi considerado o retreinamento da rede em algumas ocasiões para a diminuição do 

erro e obtenção de melhores resultados. 

5.4.2 Metodologia 2 

Para esta técnica, primeiramente é realizada a reamostragem do sinal, de tal 

forma que a decomposição por TW forneça níveis que contenham mais 

componentes de frequência com informações úteis do sinal EMG. A frequência 

escolhida para a reamostragem, considerando que o sinal original possui 𝑓! =

10  𝑘𝐻𝑧, é 𝑓! = 3,2  𝑘𝐻𝑧. Desta forma, para a AMR com quatro níveis, as frequências 

para cada faixa pode ser analisada pela Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 – Faixa de frequência apresentada pelos níveis de decomposição por TW para um sinal 

de com 𝑓! = 3,2  𝑘𝐻𝑧 com AMR de 4 níveis 

Nível Faixa de frequência 
d4 800  ~  1600  𝐻𝑧 
d3 400  ~  800  𝐻𝑧  
d2 200  ~  400  𝐻𝑧 
d1 100  ~  200  𝐻𝑧 
a1 0  ~  100  𝐻𝑧 

 

A Figura 5.11 mostra a decomposição realizada pela TW usando wavelet mãe 

db4 para o sinal reamostrado em que pode-se notar uma melhor adequação das 

faixas às frequências úteis do sinal EMG. Em que o primeiro nível de decomposição 

pela TW (d4) compreende frequências que contém informações úteis, embora com 

amplitudes bem menores em comparação com os outros níveis. 
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Nesta metodologia, em vez de janelas de 1 s para a detecção do spike, foram 

usadas janelas de 0,5 s e no lugar do uso de ferramentas de análise como RMS e 

entropia para a extração de características, foi usado o cálculo do espalhamento de 

energia nos níveis de decomposição. O cálculo de energia está baseado no que foi 

tratado pela subseção 3.5.4. 

As matrizes contendo o espalhamento de energia foram aplicadas a uma RNA 

semelhante a tratada pela metodologia anterior. A RNA também foi configurada com 

dez camadas ocultas e quatro de saída com função de ativação sigmoidal. 
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Figura 5.11 – Decomposição por TW utilizando db4 e AMR de 4 níveis para o sinal EMG coletado 

pelo movimento de contração do punho esquerdo repetido 5 vezes, 𝑓! = 3,2  𝑘𝐻𝑧.  
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6 RESULTADOS 

Este capítulo expõe os resultados obtidos com a execução dos testes para 

classificação de gestos e breves conclusões e observações a respeito deles 

utilizando a metodologia descrita no capítulo anterior.  

Serão tratados os resultados obtidos em cada etapa do processo com as 

devidas observações. A ordem de apresentação corresponde à ordem de execução. 

Portanto, primeiro se discute os resultados obtidos com a placa de aquisição de 

dados, posteriormente os resultados obtidos com a coleta de dados e classificações 

dos gestos usando TW e RNAs. 

6.1 RECONHECIMENTO DE GESTOS 

Depois de coletados os dados e tratados em ambiente Matlab, com a 

aplicação de Transformada Wavelet para a detecção e decomposição, foram 

aplicados à entrada de uma Rede Neural para que pudessem ser classificados 

quanto ao tipo de movimento representado. 

Foram obtidos resultados usando os quatro tipos de movimentos realizados e 

também outras redes foram treinadas para o reconhecimento apenas entre os 

movimentos de extensão e flexão do punho. As próximas sessões detalham estes 

resultados. 

6.1.1 Metodologia 1 – RMS e Entropia 

Em um primeiro processo, todas as amostras de dados para todos os 

movimentos executados foram usadas como entrada para as etapas de treinamento, 

validação e teste da RNA descritas no capítulo anterior. 

Então, utilizando a primeira metodologia, em que a RNA tem como 

parâmetros de entrada o valor RMS e entropia para o nível d1 (313 a 625 Hz) de 

decomposição pela TW, a rede testada com melhor resultado para a classificação 

dos quatro movimentos apresentou a Matriz de Confusão mostrada a seguir: 
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Figura 6.1 – Matriz de Confusão resultado para classificação de 4 movimentos (1 - flexão, 2 - 

extensão, 3 - desvio ulnar e 4 - radial do punho) usando RMS e entropia. 

A correspondência de gestos na matriz de confusão é dada pela tabela 

abaixo: 
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Tabela 6.1 – Correspondência numérica entre gesto realizado com punho e Matriz de Confusão da 

RNA 

Matriz de Confusão Gesto 
1 Flexão 
2 Extensão 
3 Desvio radial (para polegar) 
4 Desvio ulnar (para dedo mínimo) 

 

O resultado obtido indica que no universo de todos os gestos testados, com 

os dados usados a rede conseguiu classificar corretamente 60% dos dados de 

entrada. Não pode classificar nenhum desvio ulnar, apresentando apenas falsos 

positivos em que desvio ulnar foi bastante confundido com o movimento de flexão e 

desvio radial. A melhor detecção ocorreu para o movimento de extensão do punho, 

que obteve um total de 95% de classificação correta e apenas um equívoco 

classificando uma amostra como flexão em todo o processo. O gesto de desvio 

radial foi algumas vezes equivocado com o de flexão, mas apresentou uma média 

de acertos de 70% dos targets. 

Utilizando a mesma metodologia, caracterizando o sinal pelo valor RMS e 

entropia, porém tentando classificar apenas os movimentos de flexão e extensão do 

punho, a rede neural treinada apresentou como melhor resultado a matriz de 

confusão mostrada na Figura 6.2. 

Os resultados apresentados para a classificação de apenas dois gestos, 

usando os mesmos procedimentos e dados, foi significativamente melhor que a 

classificação dos quatros gestos. Pois, para somente dois tipo de movimentos a 

RNA conseguiu classificar com sucesso 95% dos dados para todas as etapas e com 

100% de sucesso nas etapas de validação e testes. 
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Figura 6.2 – Matriz de Confusão resultado para classificação de 2 movimentos (flexão e extensão do 

punho) usando RMS e entropia. 

6.1.2 Metodologia 2 – Espalhamento de energia 

Como na aplicação da primeira metodologia, foram testados todos os quatros 

movimentos com as RNAs. Porém, neste procedimento a característica extraída do 

sinal coletado é o espalhamento de energia nos quatro níveis de decomposição 

dados pela TW. 

A matriz de confusão obtida com o treinamento da RNA, utilizando dados de 

entrada considerando os quatro tipos de movimentos testados é mostrada a seguir. 



 97 

 

Figura 6.3 – Matriz de Confusão resultado para classificação de 4 movimentos (flexão, extensão, 

desvio ulnar e radial do punho) usando espalhamento de energia nos níveis de frequência. 

Com a aplicação do método por espalhamento de energia, a RNA obteve até 

88,8% de acerto na classificação dos gestos testados. Em que o gesto reconhecido 

mais vezes foi novamente a extensão do punho com 95% de acertos total e apenas 

um falso-positivo com o movimento de desvio ulnar e também um movimento de 
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flexão foi confundido com extensão. Já 85% dos movimentos de flexão foram 

classificados corretamente em todas as etapas, porém foi confundido algumas vezes 

com extensão e desvio ulnar. O desvio radial teve 17 amostras classificadas 

corretamente, entretanto, foi confundido por 3 vezes com o desvio ulnar. Com esta 

técnica, as entradas de desvio ulnar foram classificadas corretamente 90% da vezes. 

Da mesma forma que para o primeiro método (RMS e entropia), uma rede 

neural foi treinada com dados apenas para o movimento de flexão e extensão do 

punho. Os resultados são mostrados na matriz a apresentada pela Figura 6.4. 

A rede obteve 97,5% de sucesso em classificar os gestos das 40 amostras 

testadas entre movimentos de flexão e extensão do pulso. Sendo que houve apenas 

um falso-positivo um movimento de flexão na etapa de validação, que correspondia 

a uma extensão na verdade.  
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Figura 6.4 – Matriz de Confusão resultado para classificação de 2 movimentos (flexão e extensão do 

punho) usando espalhamento de energia nos níveis frequência. 

6.2 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Com os resultados obtidos, é possível concluir que o sistema implementado 

por este trabalho, que percorre desde a aquisição do sinal EMG até seu 

processamento por meio computacional, conseguiu realizar a classificação de 

alguns dos gestos propostos, destacando a flexão e extensão do punho.  

É importante ressaltar que a topologia de circuito proposta realizou com 

sucesso a filtragem de ruídos de frequências mais altas e mais baixas que a faixa 

útil do sinal EMG. Embora algumas melhorias possam ser feitas e sugeridas para a 
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aquisição do sinal EMG, como por exemplo a utilização de cabos blindados para 

atenuar o ruído, gerado principalmente pelo ambiente, sendo estes de natureza 

eletromagnética, e também o ruído proveniente da movimentação dos cabos durante 

o processo. É recomendado também o teste de outras topologias de circuitos ou 

pequenas modificações para a obtenção de melhores resultados na supressão do 

ruído. 

Outras observações são notar a vantagem do segundo método, que utiliza 

cálculo do espalhamento de energia nos níveis de frequência e apresentou melhores 

resultados, em relação ao método que utiliza o valor RMS e entropia de uma faixa 

de frequência do sinal apenas. E principalmente perceber que os teste realizados 

apenas com dois tipos de movimentos (flexão e extensão) conseguem classificar 

com ainda maior sucesso, com resultados de até 97,5% de sucesso. 

Entretanto, algumas justificativas devem ser feitas para os resultados não tão 

bons obtidos, quando comparados com os alcançados pela literatura, 

compreendidos entre 90 a 95% de precisão na classificação de mais de dois gestos. 

Para este trabalho foram disponibilizadas poucas amostras de sinais  de entrada (80 

amostras) para as RNAs comparadas com as 120 e 180 amostras da literatura, 

dessa forma é mais difícil o treinamento e generalização de uma solução [15], [34].  

Outro ponto importante é readequar o posicionamento dos sensores em 

músculos que possam ser mais adequados para os movimentos a serem 

reconhecidos ou aumentar o número de eletrodos utilizados. Isto deve ser feito, pois 

com os resultados obtidos, é visto que alguns movimentos não puderam ser 

identificados adequadamente, como por exemplo, o desvio ulnar que não pode ser 

detectado utilizando valores RMS e entropia.  

Outras considerações são para o algoritmo de detecção utilizado no  

janelamento (detecção) do movimento. Em que neste trabalho é utilizado um 

reconhecimento de spikes pelo valor de pico, porém pode ser mais interessante um 

algoritmo de reconhecimento por alterações de comportamento. Em que quando 

detectada uma transição entre o repouso e a ação (gesto), o sinal possa ser 

janelado. Com isso o sinal EMG vai estar melhor posicionado na janela de 

observação e por consequência poderá ser melhor mensurado e classificado. 

 Em síntese, é possível concluir que o sistema implementado se mostra eficaz 

e apropriado para a aquisição, processamento e classificação do sinal EMG 

utilizando eletrodos de superfície para detectar gestos das mãos. Embora, algumas 
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melhorias possam ser realizadas para melhorar os resultados já obtidos com este 

trabalho. 

Conclusões finais são mostradas no próximo capítulo. 
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7 CONCLUSÃO 

Este capítulo busca trazer ao leitor uma breve conclusão sobre os objetivos 

alcançado e as contribuições realizadas por este trabalho. E também propor a 

continuidade de pesquisas à respeito do problema aqui apresentado. 

Os resultados apresentados por este trabalho evidenciam os resultados já 

encontrados pela comunidade acadêmica, ao concluir que as ferramentas 

apresentadas (o circuito proposto, TW e RNAs) são interessantes e adequadas para 

classificação de movimentos das mãos por meio de sinais SEMG. 

Entretanto, vale ressaltar que muito ainda pode ser feito e mais progresso 

pode ser alcançado no que tange a aplicação da eletromiografia de superfície aliada 

aos avanços de ferramentas e técnicas como as propostas por este trabalho. 

As técnicas apresentadas para a classificação dos gestos mostraram bons 

resultados e mostraram também que há ainda um vasto campo para ser estudado e 

desenvolvido, a fim de tornar viável o uso da SEMG para reconhecimento de 

movimentos do corpo humano em diversas aplicações. Então, alguns dos desafios 

que se propõe são a melhora da técnica, do custo, da eficiência, do conforto do 

usuário e também a flexibilização ao   

O encontro de diversas áreas de estudo por este trabalho, como a biologia, 

engenharia elétrica e computação, é algo que deve ser incentivado e que é 

importante para a criação de novas soluções e melhoria das velhas. Além disso, a 

disseminação do conhecimento entre áreas é importante, para validar a repetição de 

um conhecimento e desenvolvê-lo. 

Por fim, este trabalho pode ser visto como um referencial de incentivo para a 

comunidade local acadêmica no desenvolvimento trabalhos de continuidade ou 

relacionados ao que foi proposto por este. Dessa forma são feitas algumas 

sugestões de trabalhos futuros. 

7.1 TRABALHOS FUTUROS 

Visando dar continuidade ao que foi desenvolvido por este trabalho, de 

maneira tal que melhores resultados possam ser obtidos e também que as teorias e 
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métodos estudados possam ser aplicados em novos equipamentos, são colocadas à 

comunidade acadêmica algumas sugestões. 

Dentre as sugestões está a implementação de uma etapa de filtragem 

utilizando a configuração DRL, com o propósito de realimentar o indivíduo com ruído 

para que este possa ser melhor eliminado do circuito de condicionamento do sinal 

EMG.  

Outra sugestão é aplicar testes do sistema desenvolvido por este trabalho em 

mais indivíduos, com os mesmos posicionamentos de eletrodos e outros também, 

para obtenção de uma configuração ótima para a detecção dos gestos propostos. 

É proposta também a generalização dos métodos computacionais para 

qualquer tipo ou grupo específico de tipos de sinais EMG a ser identificado. E 

também a implementação de um sistema com aquisição e classificação dos 

movimentos em tempo real, ou seja, a implementação de um sistema online. 
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APÊNDICE A – TESTES DA PLACA ELETRÔNICA 

Este apêndice contém os dados coletados para o teste da placa 

eletrônica para condicionamento do sinal SEMG.  

Primeiramente foram mensurados os valores para os componentes 

resistivos que compõem o circuito, os componentes usados apresentam 

tolerância de 5%. Este valores foram medidos com um multímetro e são 

mostrados na Tabela A.1. 

Tabela A.1 – Valores para componentes resistivos da placa eletrônica medidos com auxílio 

de multímetro 

# Valor medido # Valor medido 
𝑅! 5,54  𝑘𝛺 𝑅! 21,89  𝑘𝛺 
𝑅! 328  𝑘𝛺 𝑅! 9,69  𝑘𝛺 
𝑅! 149,9  𝑘𝛺 𝑅! 8,09  𝑘𝛺 
𝑅! 21,71  𝑘𝛺 𝑅! 8,09  𝑘𝛺 

 

Para o teste de funcionamento do circuito, foi aplicado um sinal 

senoidal com amplitude de 10 mV pico-a-pico fornecido por um gerador de 

funções (modelo AFG 3021B da fabricante Tektronix). A frequência foi 

variada de 20 Hz ~ 500 Hz. O sinal foi medido por um osciloscópio (modelo 

TDS 2002B da fabricante Tektronix), com o CH1 na saída do gerador de 

funções e o CH2 na saída da placa eletrônica. As Figura A.1 a Figura A.12 

apresentam os resultados obtidos com as medições feitas no osciloscópio. 
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Figura A.1 – Sinal de saída para sinal de entrada ajustado para 10 Hz, com amplitude de 10 

mV pico-a-pico. 

 

Figura A.2 – Sinal de saída para sinal de entrada ajustado para 20 Hz, com amplitude de 10 

mV pico-a-pico. 
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Figura A.3 – Sinal de saída para sinal de entrada ajustado para 50 Hz, com amplitude de 10 

mV pico-a-pico. 

 

Figura A.4– Sinal de saída para sinal de entrada ajustado para 100 Hz, com amplitude de 10 

mV pico-a-pico. 
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Figura A.5 – Sinal de saída para sinal de entrada ajustado para 150 Hz, com amplitude de 10 

mV pico-a-pico. 

 

Figura A.6 – Sinal de saída para sinal de entrada ajustado para 200 Hz, com amplitude de 10 

mV pico-a-pico. 
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Figura A.7 – Sinal de saída para sinal de entrada ajustado para 250 Hz, com amplitude de 10 

mV pico-a-pico. 

 

Figura A.8 – Sinal de saída para sinal de entrada ajustado para 300 Hz, com amplitude de 10 

mV pico-a-pico. 
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Figura A.9 – Sinal de saída para sinal de entrada ajustado para 350 Hz, com amplitude de 10 

mV pico-a-pico. 

 

Figura A.10 – Sinal de saída para sinal de entrada ajustado para 400 Hz, com amplitude de 

10 mV pico-a-pico. 
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Figura A.11 – Sinal de saída para sinal de entrada ajustado para 450 Hz, com amplitude de 

10 mV pico-a-pico. 

 

Figura A.12 – Sinal de saída para sinal de entrada ajustado para 500 Hz, com amplitude de 

10 mV pico-a-pico. 
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Outro teste realizado consiste em verificar a resposta em frequência 

para o estágio contendo o AOP INA114. Em que um sinal de 10 mV pico-a-

pico senoidal foi aplicado na entrada do circuito e a frequência foi variada 

para verificar se havia atenuação do sinal eletromiográfico na sua faixa útil. 

As figuras XX mostram os resultados obtidos. 

 

 

Figura A.13 – Saída do estágio com amplificador de instrumentação para sinal de entrada 

senoidal com 10 mV pico-a-pico e 100 Hz. 

 

Figura A.14 – Saída do estágio com amplificador de instrumentação para sinal de entrada 

senoidal com 10 mV pico-a-pico e 200 Hz. 
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Figura A.15 – Saída do estágio com amplificador de instrumentação para sinal de entrada 

senoidal com 10 mV pico-a-pico e 400 Hz.   

 

 

Figura A.16 – Saída do estágio com amplificador de instrumentação para sinal de entrada 

senoidal com 10 mV pico-a-pico e 500 Hz. 

 




