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Resumo: A evolução tecnológica caminha na direção do favorecimento da vida humana, desenvolvidas 
ferramentas com o propósito de facilitar o cotidiano. Ao auxilio de pessoas idosas, incapazes ou com 
deficiências, na recuperação de suas coordenações motoras e autonomia, estes equipamentos denominam-
se Tecnologias Assistivas. A área da saúde é uma das que se beneficia com o avanço tecnológico, onde se 
destacam o estudo de biosinais, como os sinais eletromiográficos que são os sinais provenientes da 
contração muscular. Um dos maiores desafios no estudo da eletromiografia está na aquisição ruidosa do 
sinal, para contornar a situação são utilizados equipamentos eletrônicos de precisão e com adequada 
capacidade de processamento. Estas características elevam o custo para utilização dessa tecnologia, 
inviabilizando-a para grande parte da população mundial. Tendo em vista essa particularidade, neste 
trabalho de pesquisa propõe-se uma estratégia de baixo custo para a aquisição de biosinais utilizando um 
microcontrolador, e realiza uma investigação a respeito do sinal EMG. Adicionalmente, são apresentadas as 
etapas necessárias para a construção de um sistema para a aquisição do sinal EMG, além da 
implementação de filtragem analógica e digital. 
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INTRODUÇÃO 

 Historicamente, é possível notar que a evolução tecnológica, em geral, caminha na direção do 
favorecimento da vida humana. Nesse contexto, diversas ferramentas foram e são desenvolvidas com o 
propósito de facilitar o cotidiano dos seres humanos. Essas ferramentas vão desde simples utensílios 
domésticos, como por exemplo os talheres, aos mais sofisticados dispositivos eletrônicos, como os 
smartphones (Bersch, 2008). Esse avanço tecnológico também segue contribuindo para o desenvolvimento 
de equipamentos que possam auxiliar ou ajudar pessoas idosas, incapazes ou com deficiências, 
recuperando, mesmo que de forma parcial e indireta, suas correspondentes coordenação motora e 
autonomia. A investigação e a fabricação de tais equipamentos constituem a área de pesquisa denominada 
de tecnologia assistiva (TA). 
 Sendo assim, a TA pode ser associada a dispositivos e/ou equipamentos usados para auxiliar no 
desempenho funcional de atividades, reduzindo incapacidades durante a realização de exercícios diários 
\cite{greve1999medicina}. Nesse aspecto, segundo Galvão Filho, qualquer instrumento capaz de auxiliar 
diferentes habilidades funcionais, pode ser considerado como assistivo. Logo, a TA deve ser entendida 
como uma ferramenta de auxílio que promove a ampliação de habilidades funcionais deficitária, 
possibilitando a realização de funções desejadas que se encontram impedidas por circunstância de 
deficiências. 
 Um exemplo da união da pesquisa com biosinais e a tecnologia assistiva é o projeto coordenado 
pelos brasileiros Miguel Nicolelis. Utilizando sinais provenientes do cérebro (ECG), um paralítico é capaz de 
movimentar um exoesqueleto acoplado ao seu corpo. Através de um capacete especial, é feita uma leitura 
da atividade cerebral do usuário, assim, conforme o seu pensamento, o exoesqueleto é acionado e realiza o 
movimento desejado (Nicolelis, 2012). 
 Segundo o censo de 2010 do IBGE cerca de 7% da população do Brasil (13.273.969 pessoas) 
possui algum tipo de deficiência motora, números que alertam profissionais das áreas da kisienologia e 
engenharia para o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos capazes de auxiliar esses cidadãos 
na sua reabilitação e autonomia. Nesse panorama de engenharia biomédica, destacam-se os estudos dos 
sinais eletromiográficos (EMG) provenientes da contração muscular. Os avanços tecnológicos nessa área 
tornaram possíveis o desenvolvimento de três grupos de aplicações: os que envolvem o tempo de ativação 
dos músculos, a relação de sinal de força/EMG e o uso do sinal EMG como indicador de fadiga.  A fim de 
uma melhor performance na aquisição do sinal, são utilizados equipamentos eletrônicos de altíssima 



 

 

precisão e com um alto poder de processamento, o que acaba por elevar significativamente o custo para 
utilização dessa tecnologia. Assim, por mais benéfica que essa ciência possa ser, até o presente momento, 
o uso dessa tecnologia ainda é inviável para grande parte da população mundial. 
 Portanto, tendo em vista a dificuldade da popularização dos tratamentos utilizando a eletromiografia, 
por conta do seu elevado custo, neste trabalho de pesquisa propõe-se uma estratégia de baixo custo para a 
aquisição de biosinais. Particularmente, a estratégia proposta utiliza a plataforma Arduino, por seu preço 
muito reduzido em relação aos demais processadores utilizados, e realiza uma investigação a respeito do 
sinal EMG. 
  

METODOLOGIA 
 

Da literatura, defini-se a eletromiografia (EMG) como o estudo e análise de sinais provenientes das 
variações fisiológicas de fibras musculares. Tais sinais são denominados de sinais mioelétricos e sua 
representação elétrica é denominada de sinal eletromiográfico. Outra denominação pertinente, é a definição 
de unidade motora (UM), que é considerada como a menor unidade funcional utilizada para descrever o 
controle neural de um processo de contração muscular. Tal unidade é definida basicamente pela 
composição de um corpo celular e dos dendritos de um neurônio motor, juntamente com seus ramos do 
axônio e as fibras musculares inervadas pelos ramos. (Konrad, 2005) 

A natureza do sinal EMG bruto, quando o músculo é contraído, é aleatória e pode ser representada 
por funções de distribuição gaussiana que chegam a atingir 10 mV (pico-a-pico) ou 1,5 mV (rms) como visto 
na Figura 1. O sinal EMG possui uma frequência de natureza baixa, seu comportamento é observado entre 
frequências de 20 a 500 Hz com uma predominância do sinal nas faixas de 50 a 150 Hz (Figura 2). Por se 
tratar de um sinal com amplitude muito baixa só são úteis aqueles que ultrapassam o nível de ruído elétrico 
(De Luca, 2002).  

           
                             Figura 1: Decomposição do sinal EMG.    Figura 2: Frequência do sinal EMG.  
                                     Traduzido de: DE LUCA, 2006         Modificado de: JUNIOR, 2015. 

 
O sinal EMG bruto é a sobreposição de algumas dezenas de PAUMs, quando é realizada a 

aquisição do sinal utilizando eletrodos de superfícies não é possível captar uma única Unidade Motora, o 
resultado disso é uma sobreposição do sinal por várias UMs. A Figura 1 ilustra a decomposição do sinal 
EMG original e como é apresentado cada UM, o somatório destas é o sinal obtido pelo sensor. Com essa 
decomposição é possível realizar a classificação do sinal EMG, elevando o número de possiblidades de 
aplicações para o sinal, como efetuar o movimento de todas as juntas de uma mão. (De Luca et al., 2006). 
 
Aquisição do Sinal EMG 
 
 Para a aquisição do sinal EMG é necessário algumas etapas. A primeira é o posicionamento dos 
eletrodos para a captação do sinal, seguindo da amplificação e filtragem, para só depois poder utilizá-lo. 
Abaixo serão descritos cada um desses passos. 
 Para o desenvolvimento do projeto optou-se pelos eletrodos de superfície por serem menos 
invasivos ao usuário, levando-se em consideração que os estudos feitos tem o intuito de colaborar com 
tecnologias assistivas. Os eletrodos consistem de uma área de captação que fica em contato com o 
eletrólito, na qual reações de oxidação e redução ocorrem livremente. Os materiais mais comuns utilizados 
na fabricação destes eletrodos são a prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) e prata (Ag). 



 

 

 Em função do sinal EMG possuir uma baixa tensão por natureza, se faz necessária a sua 
amplificação. Para a amplificação de biosinais é necessário a utilização de um amplificador de 
instrumentação que é a junção de 3 amplificadores operacionais em uma configuração de forma que se 
tenha uma elevadíssima impedância de entrada, baixa resistência de saída, alto ganho de tensão em malha 
aberta, alto CMRR (Razão de Rejeição de Modo Comum) e entrada diferencial. 
 Os filtros são definidos como dispositivos seletores de sinais, capazes de atenuarem ou realçarem 
frequências específicas de um sinal em análise. São bastante utilizados na área de instrumentação 
industrial, médica, telecomunicações, entre outros. O projeto de um filtro pode resultar em diversas 
realizações equivalentes. Tais projetos tem como objetivo satisfazer uma resposta em frequência desejada. 
 Sabendo que o sinal EMG possui um comportamento predominante em frequências abaixo de 500 
Hz, considerou-se utilizar um filtro passa-baixa para a filtragem do sinal, tais requisitos podem ser 
alcançados por diferentes estratégias e realizações. 
 Os filtros analógicos são caracterizados como circuitos eletrônicos, podendo ser ativos ou passivos. 
Os filtros analógicos utilizam componentes como resistores, capacitores e indutores para a sua 
implementação. Já os filtros ativos, são desenvolvidos utilizando, juntamente com os componentes 
supracitados, amplificadores operacionais. 
 Filtros digitais são implementações de filtros através de operações matemáticas aplicadas em um 
sinal amostrado e quantizado. Em geral esses filtros são utilizados para dois propósitos básicos, separação 
e restauração de sinais. 

Os filtros digitais possuem desempenho superior aos filtros analógicos e são parte importante do 
Processamento Digital de Sinais (PDS). Na realidade, o seu desempenho extraordinário é uma das razões 
fundamentais para a popularização do PDS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram desenvolvidos inúmeros filtros analógicos até que obteve-se um com uma resposta 

satisfatória. Por se tratar de componentes físicos, estes estão sujeitos a grandes variáveis para geração de 
ruídos, como aquecimento e precisão, o que acabam por influenciar a saída final, além de que quanto maior 
a ordem do filtro implementado, mais amplificadores serão necessários e maior será o circuito final. Assim, 
implementou-se um filtro passa-baixa utilizando a aproximação de Chebyshev de quarta ordem com 
frequência de corte em 450 Hz e frequência de rejeição em 1000 Hz.   

Para contornar as dificuldades observadas na realização da filtragem analógica, foram 
desenvolvidos filtros digitais IIR com base em funções de aproximações de Chebyshev. A fim de validar as 
funções e códigos desenvolvidos aqui, uma etapa de validação se fez necessária para avaliar o 
comportamento dos filtros digitais quando implementados com precisão finita. Para tal, foi utilizado o 
software Matlab, além do desenvolvimento de códigos na linguagem C, para aplicação em um computador 
pessoal, e para a linguagem do Arduino, para a aplicação em sistemas embarcados. 

Para a aquisição do sinal, fez-se necessário um circuito de offset após a saída do sinal EMG e 
anteriormente a entrada no Arduino, pois entradas menores que 0V e maiores que 5V podem danificar a 
entrada e o próprio microcontrolador. Para isso utilizou-se o componente eletrônico TL431 da Texas 
Instruments, este é um regulador shunt ajustável. Aplicou-se uma tensão de referência no TL431 para 
realizar o efeito de offset. Assim, obteve-se o offset necessário para realizar a aquisição do sinal e 
implementação do filtro digital no Arduino. 

Dessa forma, o gabarito desejado para o filtro digital apresentou frequência de corte igual a 500 Hz, 
Amax = 1 dB, Amin = 90 dB e ordem do polinômio igual a 16. A partir das especificações do gabarito, 
estimou-se a função de transferência. A figura 3 apresenta a resposta em frequência do filtro projetado. 

Para contornar os problemas de saturação e erro de quantização, adotou-se a implementação de 8 
seções de segunda ordem em cascata. A figura apresenta a resposta em frequência de cada uma das 8 
Seções de segunda ordem. Nota-se que as Seções que apresentam variações mais abruptas, que podem 
provocar um efeito de saturação overflow, são as últimas a serem computadas. Dessa forma, garantimos 
que o sinal estará em uma região de operação sem saturação. 

Após a filtragem, o erro RMS dos sinais filtrados provenientes das implementações em C e no 
arduino, comparados com o sinal resultante da implementação no Matlab, usando precisão de 16 BITS, foi 
de 0,027 para a implementação em C e de 0,039 no Arduino. 

A fim de realizar a comparação entre os dois tipos de filtros, a Figura 4 apresenta o sinal 



 

 

proveniente da filtragem analógica, enquanto a Figura 5 apresenta o resultado do sinal filtrado digitalmente 
no Arduíno. 

 
      Figura 3: Resposta em frequência do filtro digital.  

                                                      Acervo do autor. 

 
 
 

                    
                            Figura 4: Sinal EMG com filtro analógico.                                  Figura5 : Sinal EMG com filtro digital.  
                                 Acervo do autor.      Acervo do autor. 

 

CONCLUSÕES 
 

Este projeto teve como objetivo o estudo, análise e condicionamento do sinal EMG, buscando uma 
alternativa de baixo custo, neste caso o Arduino, capaz de satisfazer algumas aplicações de tratamentos 
para reabilitação de pessoas com algum tipo deficiência, bem como fomentar a pesquisa na área de 
processamento de biosinais e Tecnologias Assistivas no IFSC Campus Chapecó. 

O trabalho também mostrou-se de grande valia para o estudo e implementação de filtros analógicos 
e digitais, sendo uma referência introdutória àqueles que se interessam pela área. Ressalta-se que a 
realização teve como foco a aquisição do sinal EMG e não a sua classificação, realizada a partir da 
decomposição do sinal, sugerindo esta como recomendação de tema para futuros trabalhos. 
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