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RESUMO 

 

 

KREPSKI, Gustavo G. Aquisição de sinais eletromiográficos com aplicação em Fourier 

para controle de dispositivos biomecânicos. 2018. 76 páginas. Engenharia Elétrica – 

UNICESUMAR, Maringá - Pr, 2018.  

 

 
O acionamento de dispositivos biomecânicos é proveniente da aquisição de sinais 

eletromiográficos. Esses dispositivos biomecânicos são comum mente conhecidos 

como próteses, podendo ser de membros superiores, que é o caso empregado neste 

trabalho. As próteses controladas pelo acionamento desses sinais possuem um custo 

muito elevado atualmente no mercado, com isso impossibilitanto o acesso para todos 

aqueles que necessitam, aqueles que não possuem os seus membros superiores, 

acabam se delimitando a certas atividades. Esse trabalho apresenta um estudo a 

respeito da aquisição dos sinais eletromiográficos, e assim proporcionar uma 

abordagem com um custo mais acessivel, pois o circuito aqui construido se da em sua 

forma mais simples, contendo um amplificador de instrumentação, filtro passa-baixa, 

filtro  passa-alta, retificador de precisão e um detector de envelope, com este circuito 

então foi elaborada uma placa de circuito impresso para melhor desempenho, também 

é apresentado um estudo referente a esses sinais, através de modelagens 

matemáticas isso será necessário para conhecermos mais esse sinal, como ele 

funciona, os niveis de interação e comunicação que podemos ter com ele, e com isso 

passar a um melhoramento no dimensionamento do circuito de aquisição destes 

sinais. Devido a esse estudo podemos nos deparar com a interação dos niveis de 

frequência que as fibras músculares apresentam e aplicador a análise por Fourier que 

vem trazer as componentes senoidais e cossenoidais do sinal estudado.  

 

Palavras-chave: Eletrônica, MatLab, Protótipo de prótese. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

KREPSKI, Gustavo G. Acquisition of electromyographic signals with Fourier application 

to control biomechanical devices. 2018. 76 pages. Electrical Engineering – UNICESUMAR, 

Maringá - Pr, 2018.  

 

 

The activation of biomechanical devices comes from the acquisition of 

electromyographic signals. These biomechanical devices are commonly known as 

prostheses, and may be of the upper limbs, which is the case employed in this work. 

The prostheses controlled by the activation of these signs have a very high cost 

currently in the market, thus making access impossible for all those who need, those 

who do not have their upper limbs, end up delimiting to certain activities. This work 

presents a study about the acquisition of electromyographic signals, and thus provide 

an approach with a more affordable cost, since the circuit built here is given in its 

simplest form, containing an instrumentation amplifier, low pass filter, pass filter -high 

precision rectifier and an envelope detector, with this circuit then a printed circuit board 

was elaborated for better performance, a study is also presented concerning these 

signals, through mathematical modeling this will be necessary to know more about this 

signal, how it works, the levels of interaction and communication that we can have with 

it, and with that to proceed to an improvement in the sizing of the acquisition circuit of 

these signals. Due to this study we can find the interaction of the frequency levels that 

the muscular fibers present and the Fourier analysis that brings the sinusoidal and 

cosine components of the studied signal. 

 

Keywords: Electronics, MatLab, Prototype of prosthesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Ainda hoje pessoas que partilham de deficiências físicas sofrem com a falta de 

autonomia em determinadas tarefas, e enfrentam diversas dificuldades em voltarem a se 

adaptarem a sociedade (LUCCIA, N; ET. ALL; 1990). Mesmo com o avanço diário da Medicina 

e das Ciências empregadas na busca do melhoramento de condições patológicas que 

relacionadas a traumas, necrose tecidual ou em doenças e infecções, o tratamento ainda hoje 

se resume à amputação de um membro, com isso se dá as dificuldades empregadas as 

pessoas com deficiência (KOZAN, 2010). 

 Atualmente contamos com diversos projetos de pesquisa nas áreas de Medicina e 

Engenharia Biomédica e entre outras pesquisas relacionadas no campo das Ciências (ARGI, 

2015; KOZAN, 2010). Contamos hoje com um grande avanço para o melhoramento das 

condições físicas e até estéticas daqueles que são portadores de deficiência física, causada 

devido a amputação de um membro. 

 Apesar deste projeto ser uma proposta de um protótipo de prótese controlada com 

sinais mioelétricos, ele não vem a resolver os problemas empregados devido a condições 

medicinais que acarretam a amputação de um membro, mas sim vem a empregar o 

condicionamento de um protótipo para controle da prótese.  

 Com isso este trabalho vêm propor o condicionamento de um protótipo de prótese 

de um membro superior que utilizará de início um protótipo de prótese feita com um material 

plástico conhecido comercialmente como pinos mágicos, servos motores, uma plataforma 

Arduino para prototipação e seu funcionamento geral para a fase de captação dos sinais 

mioelétricos será utilizado eletrodos de superfície e será desenvolvido um circuito para o 

condicionamento deste sinal no qual foi trabalhado, neste circuito conterá um amplificador de 

instrumentação, filtro passa baixa, filtro passa alta, retificador de precisão e um detector de 

envelope. Este circuito foi elaborado para a aquisição do sinal mioelétrico, já para eliminar 

interferências e ruídos externos, foi utilizado modelagens matemáticas através de um software 

chamado MatLab. Após feita a captação do sinal, tratamento e os estudos devidos, poderá 

ser feito o acionamento para do protótipo de prótese de acordo com as suas características 

de construção. 
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1.1 METODOLOGIA 

 

 “A contração de um músculo, é na verdade o reflexo involuntário da passagem de 

corrente elétrica por suas fibras musculares, e a está passagem de corrente foi dado o nome 

de sinal mioelétrico” (Frenchman – Dubois – Reymond, 1849). 

 

 Os sinais elétromiográficos são considerados um método de estudo da função 

muscular, isso quer dizer que foi feito um estudo a respeito das mudanças no potencial elétrico 

que o músculo gera em cada contração.  

 

 Os sinais elétromiográficos foram capturados por eletrodos de superfície, em meio a 

pesquisa foi optado por este tipo de eletrodo para que ele não venha a causar um incômodo 

durante a aplicação dos testes. Será feito um estudo a respeito da musculatura, para melhor 

conhecer a área de captação do sinal.  

 

 “O sinal elétromiográfico é proveniente do potencial de ação que percorre o músculo, 

fazendo com que o mesmo se contraia. Tal potencial gera um campo eletromagnético nas 

proximidades das fibras musculares, de forma que um eletrodo de superfície em contato com 

o campo é capaz de captar a resultante desses campos, denominada de sinal mioelétrico” 

(Favieiro, 2009). 

 

 O sinal eletromiográfico possui uma amplitude muito baixa de 0 a 10 mV (pico-a-pico) 

ou de 0 a 1,5 mV (rms). Sua frequência está entre 0 a 500 Hz, apesar de sua energia 

dominante estar na faixa de 50 a 150 Hz (KOZAN, 2010). 

 

 Para a captura do sinal eletromiográfico será utilizado eletrodos de superfície, no qual 

são colocados na pele do usuário em questão, estes eletrodos são utilizados com o auxílio de 

um gel ou pasta condutora que contem Íons de cloro, este gel ou pasta é utilizado com o 

objetivo de se diminuir a impedância entre o eletrodo e a pele. Existirá uma desvantagem na 

utilização deste tipo de eletrodo, na qual é chamada de cross- talk, que são sinais detectados 

de músculos vizinhos (SUNDFELD e ET. AL). 

 

 A mão humana é um órgão complexo no qual é capaz de se realizar movimentos 

fixos e movimentos de força, e eles são divididos em intrínsecos e extrínsecos. Os músculos 

extrínsecos são os extensores e flexores longos, que se originam no antebraço, e eles são 

responsáveis pelos movimentos de força da mão, nos quais não é necessária uma certa 
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precisão. Já os músculos intrínsecos, tem como função o controle dos movimentos dos dedos, 

e de movimentos mais precisos. Conhecendo melhor a área de captação podemos partir para 

a aquisição do sinal. 

  

 Após essa fase de captura de sinal, e um estudo sobre a melhor área de captação 

foi elaborado um circuito para tratamento e condicionamento do sinal eletromiográfico para 

controle do dispositivo biomecânico. 

 

 Para o desenvolvimento do circuito de captação e tratamento do sinal eletromiográfico 

em questão, foi utilizado um amplificador de instrumentação, filtro passa baixa, filtro passa 

alta, retificador de precisão e um detector de envelope. 

 

Quando feita a aquisição do sinal eletromiográfico, será aplicado em uma porta 

analógica de um arduino, que irá realizar a comunicação entre o sinal e o software MatLab, 

no qual será feita a modelagem matemática para tratamento do sinal.  
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2 SINAIS ELETROMIOGRÁFICOS  

 

2.1 FISIOLOGIA DO MEMBRO SUPERIOR 

 

O conceito de músculo é que são estruturas individualizadas nas quais são capazes de 

realizar certos movimentos, para a realização de movimentos é necessária a interação de um 

ou de mais músculos que estão relacionados, a qual função se deseja realizar. Este é efetuado 

por células especializadas, que são comumente conhecidas como fibras musculares, cuja 

energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. 

C. F, 2015).  

A geração de sinais elétricos se dá por meio das reações químicas que ocorrem no corpo 

humano, por meio das contrações musculares (BARION e DOURADO, 2015).  Os músculos 

então são capazes de transformar energia química em energia mecânica (FILHO, E. P. A; 

PEREIRA, F. C. F, 2015). 

Os músculos possuem algumas funções (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015):  

a) Produção dos movimentos corporais; 

b) Estabilização das posições corporais; 

c) Regulação dos volumes dos órgãos; 

d) Movimento de substâncias dentro do corpo (as contrações dos músculos lisos das 

paredes vasos sanguíneos regulam a intensidade do fluxo, podendo mover alimentos, 

urina e gametas do sistema reprodutivo); 

e) Produção de calor. 

O membro superior pode ser caracterizado pela sua destreza na manipulação, 

proporcionando uma precisão aos movimentos.  

Como este trabalho vem apresentar um estudo sobre a aquisição do sinal eletromiográfico 

de um membro superior, e este dado sinal foi retirado do músculo do antebraço para controle 

de um dispositivo biomecânico. Serão apresentados os músculos constituintes do antebraço 

e os músculos da mão. 

2.1.1 Músculos do Antebraço 

 

Os músculos do antebraço podem ser divididos em 3 (três) regiões (FILHO, E. P. A; 

PEREIRA, F. C. F, 2015): 
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• Região Anterior; 

• Região Lateral; 

• Região Posterior. 

 

Figura 2.1 – Divisão dos Músculos do Antebraço                                                                                                            
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 

2.1.2 Músculos da Mão 

 

A mão humana é formada por 27 ossos principais, existe mais um número variável de 

pequenos ossos sesamóides, podendo ser divididos em: 

• 27 ossos principais; 

• 8 do carpo; 

• 5 do metacarpo; 

• 14 das falanges. 

Os músculos intrínsecos são encontrados na própria mão, já os extrínsecos, são os 

flexores e extensores longos, que se encontram no antebraço (A mão do ser Humano). 

Os músculos da mão podem ser divididos em 3 (três) regiões (FILHO, E. P. A; PEREIRA, 

F. C. F, 2015): 

• Região Palmar Lateral (Tenar); 

• Região Palmar Medial (Hipotenar); 

• Região Palmar média. 
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Figura 2.2 – Divisão dos Músculos da Mão                                                                                                                   
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 

2.2 ORIGEM DO SINAL ELETROMIOGRÁFICO 

 

O sinal eletromiográfico tem origem fisiológica nas fibras individuais ou grupos de fibras 

musculares (SUNDFELD e ET. AL). Este sinal é proveniente do potêncial de ação que 

percorre o músculo fazendo com que se contraia. Tal potêncial gera um campo 

eletromagnético nas proximidades das fibras musculares, de forma que um eletrodo em 

contato com o corpo é capaz de captar a resultante desses campos, denominada de sinal 

eletromiográfico (LUCCIA e ET. AL, 1990). 

 

 As células nervosas transmitem informações umas para as outras por meio de 

impulsos elétricos denominados potencial de ação, tornando a comunicação dos neurônios 

similar a uma rede de circuitos eletrônicos. Que ocorrem o tempo todo em tecidos do corpo 

humano, coordenando as suas funções, seja no estado de vigília, dormindo ou em outros 

estados comportamentais (KRUEGER - BECK e ET. AL, 2011). 

 

 O sinal obtido é composto pelo somatório dos potenciais de ação oriundos das 

unidades motoras ativas que emanam para a superfície da pele, podendo ser analisado tanto 

no domínio do tempo como no da frequência (IDE, B. N, ET. AL, 2012). 

 

 O potencial de ação ocorre na faixa de milissegundos, com frequências que variam de 

20 Hz até milhares de Hertz. Iniciado pela entrada abrupta do 𝑁𝑎+ (A diferença é que 𝑁𝑎 é o 

elemento químico Sódio, e  𝑁𝑎+ é um ion, ou seja, possui um eletron a menos) no meio 

intracelular, em virtude da diferença de concentração com o meio extracelular, e termina com 

a saída do 𝐾+ (A diferença é que 𝐾 é o elemento químico Potássio, e 𝐾+ é um ion, ou seja, 

possui um eletron a menos) e a consequente repolarização da célula. A diferença de 

concentração dos íons nos meios intra e extracelular pode ser modelada por meio de um 

circuito eletrônico (KRUEGER - BECK e ET. AL, 2011). 
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 Todas as células vivas possuem um potencial de ação de membrana característico. A 

membrana de uma célula animal típica possui um potencial elétrico de repouso que varia de 

-50 mV a -70 mV. Neurônios tem potencial elétrico de repouso de -70 m V enquanto o 

potencial de membrana as fibras musculares variam de 85 mV nas fibras tipo I a 92,7 mV nas 

fibras tipo IIA, e -94,6 nas fibras do tipo VIII. Neurônios e fibras musculares são consideradoss 

como células excitáveis devido a sua capacidade única de propagar potenciais de ação 

rapidamente em resposta a um estímulo. Nos neurônios as informações são transmetidas 

através de sucessivos potenciais de ação, cujas velocidades de propagação variam de acordo 

com suas frequências de disparo. Já nas células musculares esqueléticas a propagação dos 

potenciais de ação ao longo dos túbulos T desencadeiam o processo de contração do tecido 

(IDE, B. N, ET. AL, 2012). 

 

 As fibras musculares normalmente percorrem a região do tendão distal ao proximal, 

entretanto, algumas fibras musculares são curtas e podem estar concentradas na região 

distal, proximal ou central de um músculo. O músculo é um tecido constantemente banhado 

em meio iônico, e como todas as células, ele é cercado por uma membrana, o sarcolema, que 

tem espessura de aproximadamente 75 angstroms. Essa membrana é interrompida pelo 

sistema de túbulo T. Em alguns locais, os túbulos T percorrem longitudinalmente, conectando-

se com outros túbulos T e com o retículo Sarcoplásmatico. Os túbulos T são estruturas 

importantes para a transmissão dos potênciais de ação transversalmente, até ás miofibrilas 

para ativação de todas as partes da fibra muscular (GODOI e ET. AL, 2013). 

 

A contração de um músculo, é na verdade, o reflexo involuntário da passagem de corrente 

elétrica por suas fibras musculares, e a esta corrente foi dado o nome de sinal mioelétrico 

(Frenchman Dubois & Reymond, 1849).  

2.3 CAPTURA DOS SINAIS ELETROMIOGRÁFICOS 

 

A captação dos sinais eletromiográficos se dá devido a contração de um músculo. 

Devido a essa contração o sinal pode ser obtido através do somatório dos potenciais de ação, 

que tem origem nas unidades motoras ativas.  

Os neurônios e as fibras musculares são como células excitáveis devido a sua 

capacidade única de propagar sinais elétricos rapidamente em respostas a um estímulo. Tais 

sinais elétricos gerados frente à atividade desses tecidos podem ser captados por agulhas 

inseridas diretamente nos músculos ou então por eletrodos posicionados a superfície da pele 

(IDE, B. N, ET. AL, 2012). 
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O potencial de ação no interior do corpo produz um campo magnético perpendicular 

ao axônio, que pode ser registrado exteriormente por aparelhos (KRUEGER - BECK e ET. AL, 

2011). A lei de Faraday nos diz que se obtivermos uma dada corrente elétrica, essa corrente 

elétrica irá gerar um dado campo magnético, e assim sucessivamente, portanto, sabendo que 

existe um potencial de ação ocorrendo nas fibras musculares, é possivel capturar este campo 

magnético. 

Segundo (BARROS, M.F, ET. AL., 2015) e (GODOI e ET. AL, 2013) o sinal 

eletromiográfico possui uma amplitude muito baixa de 0 a10 mV (pico a pico) ou de 0 a 1,5 

mV (rms). Sua frequência está entre 0 a 500 Hz, e sua frequência dominante está na faixa de 

50 a 150 Hz. 

Para a captura dos sinais, será utilizado eletrodos, existem duas classes de eletrodos 

que podem ser empregadas para esta finalidade. Os eletrodos invasivos e os de superfície. 

Os eletrodos de superfície são colocados sobre a pele, eles possuem o auxílio de um 

gel ou pasta condutora contendo Íons de cloro, com o objetivo de diminuir a impedância entre 

o eletrodo e a pele. Também se faz necessário realizar uma raspagem da pele. Este tipo de 

eletrodo possui uma desvantagem em relação ao outro, pois existe a possibilidade de cross-

talk que é a detecção de todos os músculos vizinhos e interferências não desejadas. 

Eletrodo invasivo é constituído por um fio fino que é inserido por uma agulha no ventre 

do músculo, possui como vantagem uma melhor adesão para aquisição do sinal, mas como 

desvantagem, o incomodo da imersão da agulho no músculo. 

Este trabalho utiliza eletrodos de superfície, por questões de sua própria aplicação, 

para que não venha a causar incômodos durante a fase de testes. 

Na figura 2.17 abaixo se encontra o exemplo do eletrodo que foi utilizado: 

  

Figura 2.3 – Eletrodo descartavel de superficie                                                                                                                                                             
Fonte: https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/3m-do-brasil/todos-os-produtos-3m-do-brasil/~/Eletrodo-

descart%C3%A1vel-2258-BR-N-
Neonatal/?N=5002385+3293248167&preselect=8711096+8711111+3293786499&rt=rud 
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Este eletrodo é conhecido como eletrodo de superfície passivo, pois ele não possui 

uma amplificação em si próprio, ele apenas detecta o sinal e o envia ao circuito que será 

responsável pela aquisição, amplificação do sinal eletromiográfico (MARCHETI e DUARTE, 

2011). 

2.4 INTERFERÊNCIAS  

 

O sinal eletromiográfico obtido com eletrodos de superfície é afetado pela propriedade de 

filtros de camadas epileliais e da interface eletrodo – pele, de forma que apresenta 

componentes frequências desde 0 Hz até 500 Hz, manifestando maior concentração do sinal 

dentro da faixa de 50 Hz a 150 Hz. Da mesma forma, as amplitudes máximas deste sinal 

variam entre 50 𝜇𝑉 e 𝑚𝑉. Estes valores variam de acordo com o tipo de músculo analisado, o 

nível de contração muscular, e também o tipo e a localização dos eletrodos utilizados (SOUZA, 

V. R, ET. AL., 2006). 

São três os problemas mais usuais no procedimento de coleta do sinal eletromiográfico, 

segundo Bronzino (BRONZINO, 2000). 

• RUÍDO AMBIENTE: Esta fonte de ruído é caracterizada pos dispositivos geradores 

de ondas eletromagnéticas. Essencialmente qualquer dispositivo conectado a 

alimentação de linha emite algum tipo de ruído ambiente. Este tipo de sinais 

ruidosas abrangem uma grande faixa de frequência, de qualquer forma a 

frequência dominante é a frequência de linha de 60 Hz. 

• RUÍDO DO TRANSDUTOR: É definido como ruído gerado pela junção eletrodo – 

pele. Os eletrodos convertem a corrente iônica gerada pelos músculos em corrente 

elétrica. 

• OUTROS: São os tipos de interferências, como a eletromagnética, ruído do 

batimento cardíaco e o ruído expelido pela respiração. Esses tipos de ruídos 

podem ser eliminados com a confecção do circuito, escolha adequada dos 

componentes eletrônicos, assim a faixa de frequência de 60 Hz da linha também 

pode ser eliminada com a utilização de um filtro. 

Existe também a interferência por cross-talk, que é a detecção de sinais de músculos 

vizinhos, esse tipo de interferência pode ser eliminada com o uso de eletrodos invasivos, mas 

quando se utiliza eletrodos de superfície, a aplicação do eletrodo no local correto do músculo 

é muito importante (MARCHETI e DUARTE, 2011).
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3 ANÁLISE DE FOURIER 

 

Os sinais que não são senoidais necessitam de uma abordagem que não seja 

senoidal, devido a essa abordagem nos é possível conhecer esse sinal, tanto as suas 

características quanto o seu desempenho no circuito. Um dos métodos usados para fazer isso 

é a análise de Fourier, que fornece um meio de analisar com precisão o conteúdo da maioria 

dos sinais não senoidais complexos (LOUIS e FRENZEL, 2012).  

A teoria de Fourier nos diz que podemos ter uma onda não senoidal e decompô-la em 

componentes senoidais ou cossenoidais individualmente relacionados, de certa forma, toda 

forma de onda possui características senoidais ou cossenoidais. 

As séries de Fourier permitem que representemos uma função periódica como uma 

soma de senoides e obtenhamos o espectro de frequências a partir dessas séries. As 

transformadas de Fourier permitem que entendamos o conceito de um espectro de 

frequências para funções não periódicas e supõem que uma função não periódica seja uma 

função periódica de período infinito (ALEXANDER e SADIKU, 2013).  

Certas operações tornam-se muito mais simples e esclarecedoras se trabalharmos no 

domínio da frequência, assim a transformada de Fourier decompõe um sinal em suas 

componentes elementares (seno e cosseno) (LATHI, 2007). 

A transformada de Fourier é uma transformada de integrais assim como a 

transformada de Laplace. Ela transforma uma função que se encontra no domínio do tempo 

para o domínio da frequência. Essa transformada de domínio do tempo para o domínio da 

frequência é muito útil em sistemas de comunicações e processamento de sinais digitais por 

exemplo, em situações em que a transformada de Laplace não se aplica é utilizada a 

transformada de Fourier para essas situações. Enquanto a transformada de Laplace pode 

lidar apenas com circuitos com entradas para t > 0 com condições iniciais, a transformada de 

Fourier é capaz de lidar com circuitos com entradas para t < 0 e para t > 0 (ALEXANDER e 

SADIKU, 2013). 

A análise por Fourier nos permite determinar não apenas as componentes senoidais 

em qualquer sinal não periódico, mas também o quanto de largura de banda um sinal ocupa. 

Embora uma senoide ou cossenoide de uma única frequência não ocupe, teoricamente, 

nenhuma largura de banda, obviamente os sinais complexos ocupam mais espaço no 

espectro (LOUIS e FRENZEL, 2012). 
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 Utilizamos a representação por Fourier através de somas ponderadas de funções 

complexas.  Isso porque no nosso dia a dia a representação dos sinais se encontram no 

domínio do tempo. 

 Com isso as operações se tornam mais simples, esclarecedoras no domínio da 

frequência, pois a análise por Fourier representa que qualquer forma de onda pode ser 

representada por um somatório de senoides e cossenoides de diferentes frequências, 

amplitudes e fases (LATHI, 2007).  

 

Algumas observações podem ser levadas em conta para a representação de Fourier 

(LOUIS e FRENZEL, 2012):  

 

•  funções periódicas são representadas por séries de Fourier; 

•  funções não periódicas são representadas por transformadas de Fourier (espectro 

de um sinal); 

•  uma representação de F(x) é uma decomposição em componentes que também 

são funções (as componentes da decomposição são as funções trigonométricas 

seno (x) e cosseno (x)). 

3.1 TRANSFORMADA DE FOURIER 

 

 Sabendo que a transformada de Fourier pega um sinal do domínio do tempo e o 

transforma para o domínio da frequência, podemos compreender melhor a ligação entre uma 

função não periódica e seu equivalente periódico (ALEXANDER e SADIKU, 2013). 

 Aplicando um processo de limite, iremos mostrar que um sinal não periódico pode ser 

descrito pela soma contínua (integral) de exponenciais de duração infinita (LATHI, 2007). 

lim
𝑇0→∞

𝑥𝑇0
(𝑡) = 𝑥(𝑡) 

Equação (3.1) – Equação de limite para um sinal não periódico                                                                                      

 

 Consideremos a forma exponencial de uma série de Fourier: 

𝑓(𝑡) = ∑ 𝐶𝜂 .  

∞

𝜂=−∞

𝑒𝑗.𝜂.𝜔0.𝑡 

Equação (3.2) – Forma exponencial de uma série de Fourier                                                                                                                                                                    
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Onde:  

𝐶𝜂 =
1

𝑇
∫ 𝑓(𝑡). 𝑒−𝑗.𝜂.𝜔0.𝑡

𝑇
2

−
𝑇
2

 . 𝑑𝑡 

Equação (3.3) – Natureza de um espectro                                                                                                                                                                  

A frequência fundamental (𝜔0): 

𝜔0 =
2. 𝜋

𝑇
 

Equação (3.4) – Frequência fundamental (𝜔0)                                                                                                                                                                

O espaçamento entre harmônicos adjacentes: 

∆𝜔 = (𝜂 + 1). 𝜔0 − 𝜂. 𝜔0 

Equação (3.5) – Espaçamento entre as frequências adjacentes                                                                                                                                                             

Substituindo as equações temos: 

𝑓(𝑡) = ∑ [ 
1

𝑇
∫ 𝑓(𝑡). 𝑒−𝑗.𝜂.𝜔0𝑡

𝑇
2

−
𝑇
2

𝑑𝑡] . 𝑒𝑗.𝜂.𝜔0𝑡

∞

𝜂=−∞

 

𝑓(𝑡) = ∑ [ 
∆𝜔

2𝜋
∫ 𝑓(𝑡). 𝑒−𝑗.𝜂.𝜔0𝑡

𝑇
2

−
𝑇
2

𝑑𝑡] . 𝑒𝑗.𝜂.𝜔0𝑡

∞

𝜂=−∞

 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋
∑ [ ∫ 𝑓(𝑡). 𝑒−𝑗.𝜂.𝜔0𝑡

𝑇
2

−
𝑇
2

𝑑𝑡] . ∆𝜔. 𝑒𝑗.𝜂.𝜔0𝑡

∞

𝜂=−∞

 

Equação (3.6) – Equação para se chegar à Transformada de Fourier                                                                                                                                                             

 Se fizermos 𝑇→∞, a soma se torna uma integração, o espaçamento incremental ∆ω 

se torna a separação diferencial 𝑑𝜔 e a frequência harmônica discreta 𝜂𝜔0 se torna uma 

frequência contínua 𝜔. Portanto, à medida que 𝑇→∞ (ALEXANDER e SADIKU, 2013), temos:  

∑ →   ∫
−∞

∞
∞

𝜂=−𝜔

 

∆𝜔 → 𝑑𝜔 𝜂𝜔0 →   𝜔 

Equação (3.7) – Variáveis para  𝑇→∞                                                                                                                            

Substituindo a equação (3.6), temos: 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋
. ∫ . [ ∫ 𝑓(𝑡). 𝑒−𝑗.𝜔𝑡

∞

−∞

𝑑𝑡]
∞ 

−∞

. 𝑒−𝑗.𝜔.𝑡𝑑𝜔 

Equação (3.8) – Equação para Transformada de Fourier                                                                                                 
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 O termo em colchetes é conhecido como a transformada de Fourier de 𝑓(𝑡) e é 

representado por 𝐹(𝑡), assim temos: 

𝐹(𝜔) = ℱ[𝑓(𝑡)] =  ∫ 𝑓(𝑡). 𝑒−𝑗.𝜔𝑡
∞

−∞

𝑑𝑡 

Equação (3.9) –Transformada de Fourier                                                                                                                           

 A transformada discreta de Fourier discreta utiliza um número finito de pontos no 

domínio do tempo, e define uma representação discreta do sinal no domínio da frequência 

(LATHI, 2007). 

𝑓(𝑡) = ℱ−1[𝐹(𝑡)] =
1

2𝜋
. ∫ 𝐹(𝜔)

∞ 

−∞

. 𝑒𝑗.𝜔.𝑡𝑑𝜔 

Equação (3.10) –Transformada inversa de Fourier                                                                                                                            

 Os sinais são funções de uma ou mais variáveis independentes, e tipicamente contém 

informações acerca do comportamento ou natureza de um fenômeno físico (LATHI, 2007). 

3.2 COMPARAÇÃO ENTRE A TRANSFORMADA DE FOURIER E A 

TRANSFORMADA DE LAPLACE 

 

 Segundo (ALEXANDER e SADIKU, 2013) apresenta uma comparação entre as 

transformadas, e com isso podemos ressaltar a melhor utilização da transformada de Fourier 

para fins deste trabalho. 

 

1) A transformada de Laplace é unilateral, já que a integral é no intervalo 0 < t < ∞, 

tornando-a útil para funções com tempo positivo, 𝑓(𝑡), t > 0. A transformada é aplicada 

às funções definidas para um intervalo de tempo qualquer. 

2) Para uma função 𝑓(𝑡)que não é 0 (zero) apenas para tempo positivo (isto é, 𝑓(𝑡)= 0,  

t < 0) e ∫ ∣ 𝑓(𝑡) ∣ 𝑑(𝑡) <  ∞
∞

0
, as duas transformadas se relacionam da seguinte forma: 

𝐹 (⍵) = 𝐹 (𝑆) ∣ 𝑆=𝑗.⍵ .  

Essa equação também mostra que a transformada de Fourier pode ser considerada 

como um caso especial da transformada de Laplace já que 𝑆 = 𝑗⍵. 

3) A transformada de Laplace se aplica a uma maior gama de funções do que a de 

Fourier. Por exemplo, uma função 𝑇𝑢(𝑡) possui uma transformada de Laplace, mas 

nenhuma transformada de Fourier. Porém as transformadas de Fourier existem para 

os sinais que não são realizáveis fisicamente e não possuem uma transformada de 

Laplace. 
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4) A transformada de Laplace é mais adequada para a análise de problemas envolvendo 

condições iniciais, já que a ela permite a inclusão de condições iniciais, enquanto que 

a transformada de Fourier não. 

5) A transformada de Fourier permite compreender melhor as características no domínio 

da frequência. 
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4 CIRCUITO DE AQUISIÇÃO DE SINAIS ELETROMIOGRÁFICOS 

 

Para elaboração do circuito de aquisição de sinais eletromiográficos, foi realizado um 

estudo em monografias, artigos e afins, os resultados obtidos não foram copiados, ou 

simplesmente remontado o circuito encontrado em determinado periódico, o que foi realizado 

foi um estudo, um levantamento, no qual se chegou à conclusão que os circuitos se 

complementavam, não havendo muitas opções para implementação do mesmo. Com isso foi 

concluído que o circuito de condicionamento para aquisição de sinais eletromiográgicos é 

baseado em uma única estrutura básica, constituída por: amplificador de instrumentação, 

filtros passa baixas e passa altas, retificador de precisão e detector de envelope. 

Neste circuito não foi utilizado nenhum filtro para eliminação de faixa de frequência, 

visto que, alguns sinais fisiológicos e até mesmo determinadas interferências 

eletromagnéticas exteriores, possam vir a atrapalhar a aquisição e tratamento do mesmo. Foi 

optado não se utilizar filtros, como o filtro Notch, pois o tratamento para eliminação de ruídos, 

foi realizada através de analises matemáticas, utilizando análises por meio de Fourier para 

tratamento e condicionamento do sinal eletromiográfico. 

Segundo (BARROS, M.F, ET. AL., 2015) e (GODOI e ET. AL, 2013) a faixa de 

frequência na qual o circuito vai trabalhar  de 50Hz ~ 500Hz. Mesmo sabendo que a faixa de 

maior interação do sinal eletromiografico seja de 50Hz ~ 150Hz, o sinal começa a apresentar 

interação na faixa de 20Hz (BARION, D. P; DOURADO, M. A.L, 2015). Com a realização de 

cálculos referentes aos filtros esta monografia vai trabalhar com frequências de 48,22Hz ~ 

482,28Hz, foi optado por trabalhar com essa faixa de frequência, pois este trabalho não visa 

apenas a aquisição dos sinais eletromiográficos, mas visa também o tratamento e 

condicionamento do sinal. 

4.1 ESTRUTURA BÁSICA DO CIRCUITO DE AQUISIÇÃO DE SINAIS 

ELETROMIOGRÁFICOS 

 

Para meios de simulação foi utilizado o Software MultiSim 12.0, já para confecção e 

desenho da placa de circuito impresso, foi utilizado o Software Proteus 8.0. 

Um filtro é um circuito seletivo de frequências, ele é projetado para permitir certas 

passagens de frequências e rejeitar outras frequências. Os filtros mais simples montados a 

partir do uso de resistores, capacitores e indutores são denominados de filtros passivos, 

porque eles utilizam componentes passivos. Já os filtros que utilizam amplificadores 

operacionais, quando empregados nos circuitos com finalidade de filtros, ele já se tornam 
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filtros ativos, devido a sua capacidade de amplificação (LOUIS e FRENZEL, 2012) .Neste 

trabalho foi empregado circuitos ativos e passivos, conforme a sua necessidade. 

 Como citado acima, o circuito foi constituído e simulado em sua forma mais básica, 

sendo constituído de: 

• Amplificador de instrumentação; 

• Filtro passa-alta; 

• Filtro passa-baixa; 

• Retificador de precisão; 

• Detector de envelope. 

 

4.1.1 Amplificador de Instrumentação 

 

Para entrada do sinal foi necessário a utilização de três (3) eletrodos: dois (2) serão 

responsáveis pela diferenciação do sinal, e um (1) será responsável pela referência do sinal. 

Uma observação importante a respeito ao eletrodo de referência, é que o mesmo deverá estar 

ligado a uma região óssea do braço, para que assim não venha a captar o mínimo de sinais 

musculares que possam vir a ocasionar interferências, pois esse eletrodo irá funcionar como 

sendo um sinal de referência para o circuito, e assim proporcionando ao amplificador de 

instrumentação, os sinais que se deseja manter, e os que não se deseja manter. 

 Como é necessário utilizar dois sinais para que possamos obter uma diferenciação de 

sinais, deve-se utilizar um amplificador diferencial, pois ele amplia a diferença entre duas 

entradas, e com isso ele passa a rejeitar os sinais comuns entre os dois sinais de entrada. 

 O amplificador de instrumentação é uma extensão desse amplificador diferencial, uma 

vez que ele amplia a diferença entre seus sinais de entrada. Esse amplificador de 

instrumentação amplifica pequenas tensões de sinais diferencial sobrepostas a tensões de 

modo comum maiores. Uma vez que as tensões de modo comum são iguais, elas se cancelam 

(ALEXANDER e SADIKU, 2013). 

 Esse tipo de amplificador possui algumas características, tais como: 

• Um ganho de tensão grande que pode ser ajustado por um resistor; 

• Um alto CMRR (Relação de Rejeição de modo comum) que é a relação entre os dois 

sinais de entrada que possuem a mesma frequência. Amplitudes que são aplicados 

na entrada, podendo ser inversora e não inversora de um amplificador, que é medido 

em dB (INSTRUMENTS, Revised January 2016); 
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• Offsets de entrada baixos, sendo assim uma tensão de desvio de um amplificador 

diferencial, com um dado potencial necessário entre os terminais de entrada para 

anular a saída; 

• Baixa deriva (drift) de temperatura; 

• Uma impedância de entrada alta. 

Entre os amplificadores de instrumentação disponíveis no mercado, tais como: AD620, 

AD8221, INA 118, INA 128 e entre outros, esses aqui citados são os mais comuns de se 

encontrar em aplicações para aquisição de sinais  (KOZAN, 2010; BARROS, M.F, ET.ALL, 

2015; BARION, D. P; DOURADO, M. A.L;, 2015). Para este projeto foi optado por se utilizar o 

amplificador de instrumentação INA 118 da Texas Instruments (INSTRUMENTS, Revised 

January 2016), que se encontra representado na figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Esquema Simplificado INA 118                                                                                                                                                           
Fonte: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina118.pdf 

Este amplificador corresponde as especificações acima mencionadas, conforme o seu 

datasheet, o INA 118 possui um CMRR mínimo de 110 dB e excelente estabilidade, contando 

com resistores de precisão com tolerâncias de ± 0,01%. O seu ganho (𝑮) de saída pode ser 

ajustado por um simples resistor (𝑹𝑮) acoplado aos seus terminais, conforme equação abaixo.  

𝑮 =  𝟏 +  
𝟓𝟎 𝑲Ω

𝑹𝑮
 

Equação (4.1) – Equação do Ganho de tensão para INA 118                                                                                                                                                            

O ganho foi ajustado com um resistor de 1,5 MΩ, assim realizando a equação 4.2, 

obtemos um resultado de 𝑮 = 1,033. 

𝑮 =  𝟏 +  
𝟓𝟎 𝑲Ω

𝑹𝑮
=  𝟏 +  

𝟓𝟎 𝑲Ω

𝟏, 𝟓 𝑴Ω
= 𝟏, 𝟎𝟑𝟑 

Equação (4.2) – Cálculo do Ganho de tensão para INA 118, com Ganho unitário                                                                                                                                                            
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Os amplificadores operacionais quando acoplados a um resistor para ajuste de seu 

ganho, faz com que a relação do resistor com as entradas inversoras do amplificador atue 

como um terra virtual para um sinal de entrada diferencial, e como um ponto flutuante para o 

sinal em modo comum (MALVINO e BATES, 2007). 

O INA 118 possui ainda uma baixa tensão de offset (50µV), baixo deriva (drift) de 

temperatura (0,5µV/°C), baixa corrente de polarização de entrada (5ɳA) e uma pequena 

corrente quiescente (350µA). Pode ser ajustado facilmente com fontes simples de tensão de 

+2,7V à +36V, ou com fontes simétricas com tensões de ±1,35V à ±18V (INSTRUMENTS, 

Revised January, 2016). 

Para testes iniciais, e melhor compreensão de seu funcionamento foi realizado 

simulações através do Software MultiSim e do Software Proteus.  

 

Figura 4.2 - Esquema simplificado do amplificador operacional INA 118 (através do software MultiSim)                                                                                                                                                                                                                                    
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 Neste primeiro momento foi montado o seu esquemático para compreensão de seu 

funcionamento, foi inserido formas de ondas apenas para meios de aprendizado, também foi 

incluso capacitores para um breve mascaramento do sinal, com isso eliminando certos ruídos, 

e amplificando os sinais diferenciais, que assim são os desejados. Abaixo se encontram duas 

simulações, uma com ondas senoidais, e outra com ondas triangulares, foram ligadas duas 

ponteiras do osciloscópio nas entradas do amplificador, e uma terceira ponteira na saída do 

osciloscópio. 
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Figura 4.3 - Formas de onda senoidais simuladas no INA 118 (através do software MultiSim)                                                                                                                         
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

Figura 4.4 - Formas de onda triangulares simuladas no INA 118 (através do software MultiSim)                                                                                                                                                                                                                                                 
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

Este dispositivo nos permite captar a diferença dos sinais elétricos que são 

ocasionados devido as contrações musculares, e amplificar em níveis maiores. Uma 

observação importante referente a este componente e ao seu funcionamento, é o terminal de 

referência (ref), ele deve ser ligado juntamente a referência do circuito (GND). Por mais que 

seja uma simulação, é possível ter uma ideia de seu funcionamento. O sinal que o amplificador 

de instrumentação INA 118 irá receber por meio da captação dos eletrodos serão impulsos 

de 13 à 15mS de duração, e uma tensão de 20 ~ 20000µV (VILLOSLADA, 2012). 

A desvantagem de se utilizar este amplificador é o seu custo, e a dificuldade para 

encontrá-lo disponível no mercado. Pode-se montar esse amplificador a partir de um 

amplificador TL074CN ou equivalentes (conforme se encontra no Anexo C), e resistores de 

precisão.  Através do esquemático da figura 4.1 foi montado e simulado a confecção de uma 
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placa de circuito impresso referente ao INA 118, através de um TL074CN e resistores de 

precisão. A confecção do amplificador de instrumentação a partir de um TL074CN não irá 

caracterizar as devidas especificações iguais ao INA 118, pois detalhes de seu 

encapsulamento não acabam se aplicando ao amplificador de instrumentação a partir de um 

TL074CN, mas para fins de estudos, apresenta resultados similares. 

4.1.2 Filtro Passa Alta 

 

 Um filtro passa alta bloqueia todas as frequências desde zero até a frequência de corte 

(𝑭𝒄), e permite a passagem de todas as frequências acima de 𝑭𝒄  (MALVINO e BATES, 2007). 

𝑭𝒄 =  
𝟏

𝟐𝝅. 𝑹𝟏. 𝑪𝟏
  

Equação (4.3) – Equação da Frequência de Corte para o Filtro Passa Alta                                                                                                     

 A figura 4.5, mostra a maneira mais simples de se construir um filtro ativo passa altas 

de primeira ordem, com um ganho de tensão (𝐴𝑣) unitário, 𝐴𝑣 = 1 (ALEXANDER e SADIKU, 

2013). Efetuando a equação 4.3 com os valores de: 𝑅1 = 33 KΩ e 𝐶1 = 100ɳF, obtemos a 

seguinte frequência conforme equação 4.4: 

𝑭𝒄 =  
𝟏

𝟐𝝅. 𝑹𝟏. 𝑪𝟏
=  

𝟏

𝟐𝝅. 𝟑𝟑𝒙𝟏𝟎𝟑. 𝟏𝟎𝟎−𝟗 = 𝟒𝟖, 𝟐𝟐 𝑯𝒛 

Equação (4.4) – Cálculo da Frequência de Corte para o Filtro Passa Alta                                                                                                      

 

Figura 4.5 – Circuito Filtro Passa Alta                                                                                                                                                                                
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 Quando a frequência diminui abaixo da frequência de corte, a reatância capacitiva 

aumenta reduzindo a tensão na entrada não – inversora. Como o circuito 𝑅1 𝐶1 está fora da 

malha de realimentação, a tensão de saída decai. À medida que a frequência se aproxima de 
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zero, o capacitor tente a se comportar como um circuito aberto fazendo com que a tensão de 

entrada seja zero (MALVINO e BATES, 2007). 

 Na figura 4.6 se encontra a simulação do circuito representado na figura 4.8, com as 

suas formas de onda de entrada e saída. 

 

Figura 4.6 - Formas de onda Filtro Passa Alta (através do software MultiSim)                                                         
Fonte: Arquivo pessoal do Autor  

 Abaixo se encontram a figura 4.7 e 4.8, a figura 4.7 trata da representação do diagrama 

de Bode, para a margem de ganho, que é o fator pelo qual o ganho pode ser aumentado antes 

que o sistema fique instável, já na figura 4.8 temos também uma representação do diagrama 

de Bode, mas para a margem de fase que é o número de graus de GH(jω) acima de -180°, 

na frequência de cruzamento de ganho, onde o módulo da função é igual a 1 (0dB) (CAMPOS, 

2015). 

 

Figura 4.7 - Representação do Diagrama de Bode (através do software MultiSim) para o Circuito da figura 7 
(Diagrama de módulo)                                                                                                                                                  

Fonte: Arquivo pessoal do Autor 
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Figura 4.8 - Representação do Diagrama de Bode (através do software MultiSim) para o Circuito da figura 7 
(Diagrama de fase)                                                                                                                                                        

Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

4.1.3 Filtro passa baixa 

  

 Os filtros passa baixas deixam passar apenas as frequências abaixo da frequência de 

corte (𝑭𝒄)  (MALVINO e BATES, 2007). 

𝑭𝒄 =  
𝟏

𝟐𝝅. 𝑹𝟐. 𝑪𝟏
 

Equação (4.5) – Equação da Frequência de Corte para o Filtro Passa Baixas                                                                                                      

 A figura 4.9 mostra um filtro passa baixas de primeira ordem não inversor. Em baixas 

frequências, o capacitor se comporta como um circuito aberto, e o circuito passa a atuar como 

um amplificador não inversor, com um ganho de tensão (𝐴𝑣)  (MALVINO e BATES, 2007): 

𝑨𝒗 =
𝑹𝟐

𝑹𝟏
 

Equação (4.6) – Equação do ganho de tensão para o Filtro Passa Baixas                                                                                                      

 

Figura 4.9 – Circuito Filtro Passa Baixas                                                                                                                                 
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 



23 
 

 

À medida que a frequência aumenta, a reatância capacitiva diminui e reduz a 

impedância do ramo de realimentação. Isso implica um menor ganho de tensão. Conforme a 

frequência se aproxima do infinito, o capacitor tende a se comportar como um curto-circuito 

passando a não mais existir ganho de tensão (MALVINO e BATES, 2007).  

A figura 4.9 mostra um circuito passa baixas com 𝑅1 = 2,2𝐾Ω, 𝑅2 = 330𝐾Ω e 𝐶1 = 1ɳ𝐹. 

Aplicando esses valores na equação 4.5 obtemos o resultado da frequência de corte (𝑭𝒄). 

Podemos obter o ganho de tensão (𝐴𝑣), conforme equação 4.6: 

𝑭𝒄 =  
𝟏

𝟐𝝅. 𝑹𝟐. 𝑪𝟏
=  

𝟏

𝟐𝝅. 𝟑𝟑𝟎𝒙𝟏𝟎𝟑. 𝟏𝒙𝟏𝟎−𝟗 = 𝟒𝟖𝟐, 𝟐𝟖 𝑯𝒛 

Equação (4.7) – Cálculo da Frequência de Corte para o Filtro Passa Baixas                                                                                                      

 

𝑨𝒗 =
𝑹𝟐

𝑹𝟏
=  

𝟑𝟑𝟎𝒙𝟏𝟎𝟑

𝟐, 𝟐𝒙𝟏𝟎𝟑
= 𝟏𝟓𝟎 

Equação (4.8) – Cálculo do Ganho para o Filtro Passa Baixas                                                                                                      

Na figura 4.10 se encontra a simulação do circuito representado na figura 4.9, com as 

suas formas de onda de entrada e saída. De maneira similar ao filtro passa alta, também se 

representam os diagramas de bode nas figuras 4.11 e 4.12 para o filtro passa baixa. 

 

Figura 4.10 - Formas de onda Filtro Passa Baixas (através do software MultiSim)                                                         
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 
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Figura 4.11 - Representação do Diagrama de Bode (através do software MultiSim) para o Circuito da figura 11 
(Diagrama de módulo)                                                                                                                                                

Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

Figura 4.12 - Representação do Diagrama de Bode (através do software MultiSim) para o Circuito da figura 11 
(Diagrama de fase)                                                                                                                                                     

Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

4.1.4 Retificador de Precisão 

 

 Um diodo retificador comum não consegue retificar sinais de níveis muito baixos, pois 

o mesmo não conduz quando polarizado diretamente com tensões abaixo de 0,7V (supondo 

diodo de silício). Entretanto em alguns casos, torna-se necessário retificar sinais da ordem de 

algumas dezenas de milivolts ou menos (JÚNIOR, 2003). Que é o caso deste projeto, analisar 

sinais eletromiográficos que são na casa de milivolts. 

 A vantagem de se utilizar um retificador de precisão, além dele retificar o sinal, o seu 

sinal de entrada é igual o de saída (𝑉𝑜 = 𝑉𝑖), independentemente do seu nível ou sua amplitude 

(isso é para uma situação ideal, pois na prática o valor de 𝑉𝑜 apresenta uma diferença da 

ordem de alguns milivolts ou microvolts, dependendo da qualidade do seu amplificador)  

(JÚNIOR, 2003).  
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 Os retificadores de precisão são circuitos capazes de retirar um sinal de amplitude 

qualquer sem perdas inerentes aos retificadores convencionais ao diodo (KOZAN, 2010; 

BARROS, M.F, ET.AL, 2015). 

 Abaixo na figura 4.13 se encontra o circuito utilizado, e na figura 4.14 as formas de 

onda da entrada e da saída do circuito da figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Circuito Retificador de Precisão                                                                                                                  
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

Figura 4.14 - Formas de onda Retificador de Precisão (através do software MultiSim)                                                         
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

4.1.5 Detector de Envelope 

 

 O detector de envelope, é basicamente, um circuito retificador de meia onda, ou 

podendo ser um de onda completa (aqui será utilizado meia onda). O detector de envelope é 

constituído por um diodo e um filtro passa baixa passivo (um resistor em série com um 
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capacitor, e em paralelo com uma carga), assim possuindo a função de envelopar o sinal 

(KOZAN, 2010; BARROS, M.F, ET.AL, 2015). 

 Um detector de envelope recebe um sinal de entrada de altas frequências e fornece 

um sinal de saída, que é o seu envelope do sinal original, essa filtragem é utilizada para 

suavizar o resultado final. 

 Os detectores são circuitos que aceitam sinais modulados e recuperam a informação 

modulada original, com isso o circuito demodulador passa a ser uma peça fundamental em 

circuitos receptores de sinais (LOUIS e FRENZEL, 2012). 

 Abaixo se encontra a equação 4.9 para o cálculo da frequência de corte: 

𝑭𝒄 =
𝟏

𝟐𝝅. 𝑹. 𝑪
 

 Equação (4.9) – Cálculo da Frequência de Corte para o Detector de envelope                                            

 Na figura 4.15 está representado o circuito para o detector de envelope, já na figura 

18, a representação da simulação realizada: 

 

Figura 4.15 - Circuito Detector de Envelope                                                                                                                 
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

Figura 4.16 - Formas de onda Detector de Envelope (através do software MultiSim)                                                         
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 



27 
 

 

 Calculo da frequência de corte para o detector de envelope, realizada através da 

equação 4.9, e dos valores do circuito da figura 4.15: 

𝑭𝒄 =  
𝟏

𝟐𝝅. 𝑹. 𝑪
 =  

𝟏

𝟐𝝅. 𝟏𝒙𝟏𝟎𝟑. 𝟏𝟎𝟎𝒙𝟏𝟎−𝟗 = 𝟏𝟓𝟗𝟏, 𝟓𝟒 𝑯𝒛  

Equação (4.10) – Cálculo da Frequência de Corte para o Detector de Envelope                                                               

4.2 ELABORAÇÃO DO CIRCUITO DE AQUISIÇÃO DE SINAIS 

ELETROMIOGRÁFICOS 

 

 Após realizado simulações referentes a cada parte do circuito, tanto em software 

quanto em bancada, foi realizada uma simulação contendo todas as partes aqui 

apresentadas, conforme as figuras 4.17 e 4.18: 

 

Figura 4.17 - Circuito Aquisição de Sinais Eletromiográficos (simulação através do software MultiSim)                                                                                    
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

• Forma de Onda na Cor Amarela: saída do sinal simulado no circuito de aquisição de 

sinais eletromiográficos; 

• Forma de Onda na Cor Azul: saída do retificador de precisão e entrada do detector 

de envelope; 
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• Forma de Onda na Cor Violeta: saída do filtro passa baixa e entrada do retificador de 

precisão; 

• Forma de Onda na Cor Verde: saída do filtro passa alta e entrada do filtro passa 

baixa. 

 

Figura 4.18 - Formas de onda Circuito Aquisição de Sinais Eletromiográficos (através do software MultiSim)                                                         
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

Feita a simulação do circuito, o mesmo foi montado e testado em uma protoboard 

conforme figura 4.19: 

O amplificador de instrumentação INA118 foi soldado em uma placa de circuito 

impresso para que pudesse ser efetuado os testes, pois se tratava de um componente smd. 

 

 

Figura 4.19 - Circuito de Aquisição de Sinais Eletromiográficos                                                                                       
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 
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 Com a simulação realizada, e os testes realizados, foi desenhada a placa de circuito 

impresso, e então confeccionada, conforme figuras anexadas abaixo. Na figura 4.20 se 

encontra o circuito montado no software Ares/Proteus. No anexo D se encontram a confecção 

da placa de circuito impresso para aquisição dos sinais eletromiográficos. 

 

Figura 4.20 - Circuito de Aquisição de Sinais Eletromiográficos (simulação através do software Ares/Proteus)                                                                                    
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

4.3 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 

A fonte de alimentação se torna uma peça fundamental para aplicação e 

funcionamento de demais dispositivos, para meios de testes e desenvolvimento deste trabalho 

foi elaborada uma fonte simétrica para alimentação do dispositivo, mas já projetado para 

aplicações futuras com a utilização de baterias de 9 V. 

Assim a fonte de alimentação irá realizar a função de receber a corrente alternada da 

rede elétrica em 127 V, através do transformador redutor, realizar o rebaixamento para +12 V 

e -12 V (ou 24 V em tensão de ponta a ponta). Após o rebaixamento da tensão, será realizada 

a retificação da corrente alternada para corrente continua, assim essa corrente continua irá 

passar pelo resistor limitador, um capacitor de armazenamento, regulador de tensão da família 

7800 e então para outro capacitor de armazenamento. 
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Para alimentação dos amplificadores operacionais e de de todo o circuito de aquisição 

dos sinais eletromiográficos, foi construído uma fonte de alimentação simétrica +9 Vcc e                

-9 Vcc. Utilizou-se um transformador 127/12 V, uma ponta retificadora de onda completa, 

reguladores de tensão TL7809 e TL7909, capacitores e resistores. 

4.3.1 Componentes utilizados e suas funções 

 

Para entrada no lado primário do transformador foi aplicado um fusível de 1 A entre a 

tensão primária do transformador e a tensão da rede de 127 V em corrente alternada.  

Foi utilizado um transformador de força, capaz de fornecer 1 ampère de corrente, sob 

uma Tensão “ponta a ponta” de 24 volts. Com seu circuito primário 0 V – 127 V – 220 V, e seu 

circuito secundário de +12 V – 0 V – -12 V.  

Como utilizamos apenas os terminais secundários do transformador, é possível 

realizar uma retificação em onda completa. Foi utilizado uma ponte com diodos do tipo 

1N4004, pois devem ser capazes de suportar correntes de até 1 A. Na saída da ponte 

retificadora de onda completa foi utilizado um resistor de 10 kΩ, e juntamente ao regulador de 

tensão capacitores de 1000 µF e 100 µF. 

O regulador de tensão nada mais é do que um dispositivo eletrônico formado por 

semicondutores capaz de limitar a tensão a uma determinada faixa de aplicação necessária, 

ele deve receber uma tensão superior a qual se deseja obter por meio dele. Juntamente ao 

regulador de tensão foi implantado um dissipador que deve ser mecanicamente acoplado ao 

regulador de tensão, isso pois deve haver um firme contato com a lapela metálica do 

componente, para que ocorra uma boa transferência de calor do dispositivo eletrônico para o 

dissipador de calor.  

Uma observação importante é que a lapela metálica do dispositivo integrado é 

eletricamente “comum” a um dos seus terminais, com isso deve haver um certo cuidado com 

o dissipador, para que ele não venha tocar ou encostar em qualquer outra parte metálica 

referente ao circuito ou até mesmo a carcaça da fonte.  

Deve haver uma ventilação nesse modelo de fonte de alimentação, portanto foi 

reaproveitado a carcaça de uma fonte de computador, pois esse modelo de fonte é composto 

por um cooler e por ser vazada proporcionando ventilação. 

Para projetos futuros, com a implantação de baterias não se faz necessário a utilização 

desta fonte de alimentação simétrica. 
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5 DISPOSITIVO BIOMECÂNICO 

 

 O dispositivo biomecânico escolhido para aplicação deste trabalho foi um protótipo de 

prótese, visando a aquisição dos sinais mioelétricos, e tendo como proposta uma redução nos 

custos do circuito, e proporcionar uma nova abordagem por meio de métodos matemáticos, 

então se optou por construir um protótipo de prótese. 

5.1 CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO BIOMECÂNICO 

 

 Para construção do dispositivo biomecânico foi utilizado um material plástico 

conhecido comercialmente como Pinos Mágicos, fabricado pela Elka Plásticos Ltda (Elka 

Plásticos Ltda, 2018). Abaixo se encontra o processo de construção. 

          

 Figura 5.1 – Caixa Pinos Mágicos                                                                                                                           
Fonte: https://www.elka.com.br/escolar/37-pinos-magicos-500-pecas-7896448193908.html 

 Durante a construção do dispositivo biomecânico foi constatado que era necessária 

uma certa amarração entre as peças para melhor firmar e proporcionar melhor pressão e 

firmeza, portanto foi utilizado fio de cobre esmaltado e fio de nylon para amarração do 

protótipo de prótese. No anexo F podemos encontrar o processo de construção do dispositivo 

biomecânico. 

5.2 SERVO MOTOR 

 

 Foram também utilizados cinco (5) Servos motores (Tower Pro, 2018), que tiveram 

como finalidade realizar os movimentos dos dedos. 

https://www.elka.com.br/escolar/37-pinos-magicos-500-pecas-7896448193908.html
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Figura 5.2 – Servo Motor                                                                                                                                                  
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

Como a fonte foi projetada para ser uma fonte simétrica de +9 Vcc e -9 Vcc, para a 

alimentação dos servos motores é necessário +6 Vcc, então foi montado um circuito regulador 

de tensão a partir de um TL7806, aproveitando a mesma fonte de alimentação, conforme 

anexo G. 

5.3 ARDUINO 

 

 O arduino é uma pequena placa de microcontrolador contendo um plugue de conexão 

USB (universal serial bus*) que permite a ligação com um computador. Além disso, contém 

diversos outros terminais que permitem a conexão com dispositivos externos, como motores, 

relés, sensores luminosos, diodos a laser, alto-falantes e outros. Os arduinos podem ser 

energizados por um computador através do plugue USB, por bateria de 9V ou por uma fonte 

de alimentação. Eles podem ser controlados diretamente pelo computador, ou então podem 

ser programados pelo computador e, em seguida, desconectados, permitindo assim que 

trabalhem independentemente do computador (MONK, 2013). 

Para utilizar a plataforma de prototipagem Arduino, é necessário sinais em níveis 

positivos, portanto a principal função do retificador de precisão é proporcionar esses sinais 

em níveis positivos, e assim podermos converter esses dados digitais em analógicos. 

 Neste projeto foi utilizado o arduino UNO, conforme figura abaixo: 

 

Figura 5.3 – Placa Arduino UNO                                                                                                                                   
Fonte: https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 
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 Neste trabalho o arduino foi utilizado para realizar a comunicação entre o circuito de 

aquisição de sinais eletromiográficos e o Software MatLab. No qual ele irá receber o sinal 

analógico por uma de suas portas analógicas, dentro do Software Matlab será feita a 

conversão de sinal analógico para digital, será aplicado análises matemáticas por Fourier e 

assim será retirado os dados através de gráficos que serão plotados, após feito isso, ainda 

dentro do software Matlab será enviado um sinal para a saída digital do arduino, que irá 

acionar e controlar os servos motores que se encontram em sua conexão para o acionamento 

do dispositivo biomecânico. 

5.3.1 Portas Analógicas 

 

 Os seis pinos indicados como Analog In, de A0 a A5, podem ser usados para medir a 

tensão que está sendo aplicada a cada pino, de modo que os valores podem ser usados em 

um programa (sketch). Observe que nos pinos são medidas as tensões e não as correntes. 

Como os pinos têm uma resistência interna muito elevada, apenas uma diminuta corrente 

entrará em cada pino internamente até o pino GND. Isto é, a elevada resistência interna dos 

pinos permite que somente uma corrente muito baixa consiga entrar neles (MONK, 2013). 

5.3.2 Conexões Digitais 

 

 Os pinos digitais de 0 a 13, podem ser usadas como entradas ou como saídas. Quando 

usados como saídas, eles se comportam como as tensões da alimentação elétrica, exceto 

que agora todas são de 5V e podem ser ligadas ou desligadas a partir de um sketch. Assim, 

se você as ligar em seu sketch, elas ficarão com 5V. Se você as desligar, elas ficarão com 

0V. Como no caso das conexões da alimentação elétrica, você deve tomar cuidado para não 

ultrapassar as suas capacidades máximas de corrente. Os primeiros dois pinos (0 e 1), 

também denominados RX e TX, são para recepção e transmissão. Essas conexões estão 

reservadas para uso na comunicação. Indiretamente, são as conexões da recepção e 

transmissão USB usadas pelo arduino para se comunicar com o seu computador. 

5.4 MATLAB 

 

 O MatLab é uma plataforma numérica utilizada para diversas aplicações, entre elas 

temos visão computacional, processamento de sinais, finanças quantitativas e gerenciamento 

de riscos, sistemas de controle e pode ser utilizado também em robótica, as suas aplicações 

são inúmeras (MathWorks, 2018). 
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 A linguagem para programação está baseada em interface com as linguagens C, C++, 

C#, Java, Fortran e Python. Apesar do MatLab possuir uma grande aplicação em computação 

numérica, ele possui diversas caixas de ferramentas para aplicações em uma grande 

variedade de áreas e atividades (MathWorks, 2018). 

 Para aplicação de processamento e estudo do sinal eletromiográfico, será aplicado 

Fourier por meio do MatLab, ele já contém funções pré-estabelecidas para esta aplicação, 

também será utilizado a caixa de ferramentas do processamento de sinal, que fornece funções 

e aplicativos para analisar, preprocessar e extrair recursos de sinais amostrados sejam eles 

uniformes ou não. 

 Com essa análise será possível uma compreensão melhor deste sinal, seus níveis de 

interação, questões relacionadas a filtragem tempo e frequências poderão ser melhor 

dimensionados para projetos futuros. 

5.4.1 Removendo a frequência de 60 Hz  

  

 Como a fonte de alimentação está diretamente ligada a rede elétrica, é necessário que 

se tenha um filtro para retirar as oscilações que a rede contem. A rede elétrica do Brasil oscila 

a uma frequência de 60 Hz, e como mencionado anteriormente, não foi implementado nenhum 

filtro analógico para retirada dessa frequência. 

 O MatLab nos proporciona eliminar essa faixa de frequência de 60 Hz com um filtro 

Notch Butterworth. A largura de banda é definida pelo intervalo de frequência de 59 a 61 Hz, 

com isso o filtro remove menos da metade da potência dos componentes de frequência 

situados nesse intervalo (MathWorks, 2018). Como podemos ver no anexo I. 

5.4.2 Aplicando Fourier pelo MatLab 

 

 A aplicação de Fourier pelo MatLab é uma das principais ferramentas para o 

processamento digital de sinais. A base de seu produto é a transformada rápida de Fourier 

(FFT).  

 O Software conta com uma caixa de ferramentas que já está incluso a resposta em 

frequência no domínio Z, a análise do espectro e do cepstrum e algumas funções de projetos 

com implementação de filtros (MathWorks, 2018). 
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Figura 5.4 – Funções que permitem calcular as Transformações                                                                               
Fonte: (MathWorks, 2018) 
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 6 CONCLUSÃO 

 

 Como objetivo deste trabalho foi realizar um estudo a respeito dos sinais 

eletromiográficos para que se possa proporcionar uma redução nos custos do circuito de 

aquisição, para implantação em dispositivos biomecânicos, abaixo foi demonstrado figuras 

que demonstram a aquisição dos sinais eletromiográficos a partir do esforço muscular de um 

membro superior. 

 Os testes foram realizados no laboratório de eletrônica aplicada da instituição de 

ensino superior UNICESUMAR Campus Maringá – Paraná. 

 

 

Figura 6.1 – Teste em Laboratório dia 04/06/2018                                                                                                      
Fonte: Arquivo Pessoal do Autor 
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Figura 6.2 – Teste em Laboratório dia 04/06/2018                                                                                                      
Fonte: Arquivo Pessoal do Autor 

  

 Nas figuras 6.1 e 6.2 podemos ver o pulso sendo captado através de um osciloscópio, 

na figura 6.1 o membro superior se encontra em repouso, não ocasionando esforço, na figura 

6.2 o membro superior é contraído e em seguida volta ao estado de repouso, assim 

demonstrado na tela do osciloscópio o pulso ocasionado devido ao esforço muscular. 

 

Figura 6.3 – Teste em Laboratório dia 04/06/2018                                                                                                      
Fonte: Arquivo Pessoal do Autor 

 

 Também foram realizados testes através do Software MatLab, para isso foi utilizado a 

entrada analógica da plataforma arduino, o sinal digital foi convertido em analógico, o gráfico 

foi plotado no domínio do tempo, conforme é demonstrado na figura 6.4. 
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Figura 6.4 – Teste em Laboratório dia 23/08/2018                                                                                                      
Fonte: Arquivo Pessoal do Autor 

 Após feita a conclusão da aquisição dos sinais eletromiográficos foi realizado um 

estudo referente a este sinal e concluiu-se que a sua aquisição se dá devido a alguns fatores, 

como aqui já mencionados, como interferências eletromagnéticas. Alguns fatores também 

variam de pessoas para pessoas para aplicação deste circuito, tais como resistividade e 

impedância. 

 Percebeu-se que cada grupo muscular possui uma dada frequência característica para 

realização e acionamento das demais funções da mão, e que cada frequência possui limites 

de interação, e passam a variar de pessoa para pessoa. 

 Como o sinal eletromiográfico não é um sinal periódico, foi aplicado a transformada de 

Fourier sobre este sinal, assim possibilitou melhor compreensão sobre os meios de interação, 

e proporcionando uma abordagem futura para melhor implementação deste circuito de 

aquisição de sinais eletromiográficos. Aqui neste trabalho se encontra a maneira mais básica 
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para aquisição, e o intuito é demonstrar que um circuito em sua forma mais simples é capaz 

de realizar a aquisição de tais sinais. 

 

 Figura 6.5 – Teste em Laboratório dia 23/08/2018                                                                                                      
Fonte: Arquivo Pessoal do Autor 

 Na figura 6.5 podemos ver a aplicação da transformada de Fourier sobre o sinal 

eletromiográfico, no qual é apresentada as componentes senoidais sobre o sinal, os níveis de 

ruídos apresentados juntamente ao sinal. 

Na figura 6.6 se encontra o protótipo final, a esquerda no canto superior é a fonte de 

alimentação simétrica, ao lado direito da fonte está o circuito de aquisição de sinais 

eletromiográficos, logo ao lado do circuito de aquisição, está a plataforma Arduino. Abaixo da 

fonte de alimentação e do circuito está a placa de alimentação para os servos motores. E ao 

lado direito se encontra o protótipo de prótese. 

Portanto é possível apresentar um resultado satisfatório com a aquisição dos sinais 

eletromiográficos, proporcionando o acionamento do dispositivo biomecânico,  o sinal captado 

pelos eletrodos é filtrado e amplificado no circuito de aquisição, entra na porta analógica do 

Arduino, é convertido em sinal digital e então é tratado pelo software MatLab, isso ocorreu 

para meios de estudo, já para meios práticos não é necessário a implantação do software 

MatLab, pois ele se faz necessário para fase de melhoramento do circuito de aquisição.  
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Com isso podemos   proporcionar uma melhor abordagem em projetos futuros, tais 

como confeccionar o protótipo de prótese, implantar o circuito de aquisição, realizando 

melhorias em sua estrutura e aplicando baterias para que não seja mais necessário o uso de 

uma fonte conectada a rede elétrica. Feito isso estaria pronta para testes físicos e implantação 

as pessoas que não possuem um membro superior. 

 

 

 

Figura 6.6 – Fonte de alimentação, circuito de aquisição de sinais eletromiográficos e protótipo de prótese            
Fonte: Arquivo Pessoal do Autor 

6.1 LIMITAÇÕES 

 

 Para aquisição dos sinais eletromiográficos foi necessário  em meios aos testes se 

colocar em um local com o mínimo de interferências possíveis, como o circuito é constituído 

em uma forma simples não possuindo amplificação e determinados filtros sobre ele, ele se 

torna sensível a qualquer alteração que adentre sobre ele, pois os fios que interligam os 

eletrodos passam a se comportarem como uma antena, e captam os demais sinais 

provenientes do meio. 

 Outra dificuldade foi encontrar o amplificador de instrumentação INA 118, entre sites e 

lojas especializadas, assim ele foi encontrado em uma loja online de revenda de peças, e 



41 
 

 

encontrado em encapsulamento SMD. Fazendo então uma leve alteração na placa de circuito 

impresso de aquisição dos sinais eletromiográficos. 

 Limitações referentes a anatomia também foram encontradas, níveis de interação, 

relação entre potenciais de ação, e estruturas celulares e o local adequado para acoplamento 

dos eletrodos de superfície. 

6.2 PROPOSTAS FUTURAS 

 

 Como propostas futuras é possível realizar um estudo mais minucioso a respeito da 

musculatura do antebraço, realizando assim um mapeamento das devidas frequências 

características a cada grupo de músculo responsável pelo movimento da mão.  

 Passar a melhor dimensionar o circuito de aquisição, implementando filtros, 

amplificadores para melhor capturar o sinal eletromiográfico. Confeccionar uma nova placa 

de circuito impresso com componentes SMD. Dimensionar o circuito e alimentação dos servos 

motores para uma alimentação através de baterias, fazendo então um dispositivo autônomo 

no qual não é necessário estar conectado diretamente a rede elétrica, possuindo então 

baterias para alimentação e acionamento do dispositivo biomecânico. 

 Retirar a plataforma de prototipagem Arduino e implementar a programação em um 

microcontrolador, pois feita a leitura e um mapeamento das demais frequências dos grupos 

musculares é possível aprimorar a programação para realizar as demais funções. 

 Desenvolver um novo dispositivo biomecânico que seja leve, e que em sua estrutura 

seja possível implementar a placa de circuito impresso, servos motores, baterias e demais 

equipamentos em seu interior. 

 As propostas futuras se encontram em aprimorar e dar continuidade a este estudo, e 

propor uma melhor abordagem e aquisição dos sinais eletromiograficos e acionamento de 

dispositivos biomecânicos.
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APÊNDICE A – AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTAÇÃO APARTIR DE UM 

TL074CN 

 

Figura do Apêndice A.1 - Circuito Amplificador de instrumentação - TL074CN - Circuito                                                                                                                  
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

Figura do Apêndice A.2 - Amplificador de instrumentação - TL074CN – Layout Placa                                                                                                                     
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

Figura do Apêndice A.3- Amplificador de instrumentação - TL074CN - Desenho 3D                                                                                                         
Fonte: Arquivo pessoal do Auto 
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APÊNDICE B – DESENVOLVIMENTO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO 

PARA CAPTAÇÃO DOS SINAIS ELETROMIOGRÁFICOS 

 

 

Figura Apêndice B.1– Layout Placa do Circuito de Aquisição de Sinais Eletromiográficos                                                                 
(simulação através do software Ares/Proteus)                                                                                                                 

Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

 

Figura do Apêndice B.2 – Placa do Circuito de Aquisição de Sinais Eletromiográficos  - 3D                                                               
(simulação através do software Ares/Proteus)                                                                                                                 

Fonte: Arquivo pessoal do Autor 
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Figura do Apêndice B.3 – Placa do Circuito Impresso de Aquisição de Sinais Eletromiográficos                                                                 
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

Figura do Apêndice B.4 – Placa do Circuito Impresso de Aquisição de Sinais Eletromiográficos                                                                 
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

Figura do Apêndice B.5 – Placa do Circuito Impresso de Aquisição de Sinais Eletromiográficos                                                                 
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 



47 
 

 

APÊNDICE C – CONFECÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 

 

Figura do Apêndice C.1 - Circuito da Fonte de alimentação (simulação através do software Ares/Proteus)                                                                                    
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

Figura do Apêndice C.2 – Lauout Placa da Fonte de alimentação (simulação através do software Ares/Proteus)                                                                                                                 
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 
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Figura do Apêndice C.3 – Placa de circuito impresso da Fonte de alimentação                                                                                                                 
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

Figura do Apêndice C.4 – Fonte de alimentação                                                                                                                                 
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 
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APÊNDICE D – CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO BIOMECÂNICO 

 

Figura do Apêndice D.1 – Projeto do dispositivo biomecânico                                                                                                                                
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

Figura do Apêndice D.2 – Projeto do dispositivo biomecânico                                                                                                                                
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 
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APÊNDICE E – CONFECÇÃO DA PLACA PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVO 

MOTORES 

 

 

Figura do Apêndice E.1 – Circuito de Alimentação dos Servos Motores                                                                                                                                                  
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

Figura do Apêndice E.2 – Layout Circuito de Alimentação dos Servos Motores                                                                                                                                                  
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 



51 
 

 

 

Figura do Apêndice E.3 – Circuito de Alimentação dos Servos Motores – 3D                                                                                                                                               
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 

 

 

Figura do Apêndice E.4 – Placa de Alimentação dos Servos Motores                                                                                                                                               
Fonte: Arquivo pessoal do Autor 
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APÊNDICE F - ACIONAMENTO DOS SERVOS MOTORES PELO ARDUINO 

 

 Para acionar os servos motores apenas pelo Arduino, ao receber os sinais 

eletromiográficos pela entrada analógica, podemos utilizar a seguinte programação:  

#include <Servo.h> 

 

Servo myservo; 

float sensorValue = 0; 

int pos = 0; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  myservo.attach(9); 

} 

 

void loop() 

{ 

    sensorValue=analogRead(A0); 

    pos=sensorValue; 

    myservo.write(pos);   

    Serial.println(pos); 

    delay(1);                

} 
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APÊNDICE G - PROGRAMAÇÃO MATLAB PARA PLOTAGEM DE GRÁFICO EM 

TEMPO REAL DA ENTRADA ANALÓGICA DO ARDUINO 

 

clc;                                                                              

%limpa a janela de comando 
clear all; 
class all; 
a = arduino('com4','uno');                                                       

%com4 é a porta serial USB na qual o Arduino está conectado 
%uno é o modelo do arduino que está sendo utilizado                            
sinal = 'A0';                                                                   

%entrada analógica do arduino, na qual vem o sinal captado                                                                              

%através do circuito de aquisição de sinais eletromiográficos 
tic; 
i = 0; 
    while (toc<50) 
        i = i + 1; 
        t(i) = toc; 
        v(i) = readVoltage(a,sinal); 
        figure(1) 
        plot(t,v,'r'); 
        xlabel('Tempo'); 
        ylabel('Amplitude'); 
        pause(0.1); 
    end 
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ANEXO A – MÙSCULOS DO ANTEBRAÇO 

  

Anexo A.1 – Músculo do Antebraço, Vista Anterior – Dissecação Superficial                                                               
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 

 

Anexo A.2 – Músculo do Antebraço, Vista Posterior – Dissecação Superficial                                                             
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 
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Anexo A.3 – Músculo do Antebraço, Vista Posterior – Dissecação Profunda                                                             
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 

 

Anexo A.4 – Músculo do Antebraço, Rotadores                                                                                                            
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 
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Anexo A.5 – Músculo do Antebraço, Vista Anterior - Flexores                                                                                                           
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 

 

Anexo A.6 – Músculo do Antebraço, Vista Anterior - Flexores                                                                                                           
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 
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Anexo A.7 – Músculo do Antebraço, Vista Anterior - Flexores                                                                                                           
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 

 

Anexo A.8 – Músculo do Antebraço, Vista Posterior – Extensores                                                                              
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 
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Anexo A.9 – Músculo do Antebraço, Vista Posterior – Extensores                                                                              
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 
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ANEXO B – MÚSCULO DA MÃO 

 

Anexo B.1 –Músculos da Mão, Dissecação Profunda                                                                                                                   
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 

 

Anexo B.2 –Músculos da Mão, Dissecação Superficial                                                                                                               
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 
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Anexo B.3 –Músculos da Mão, Interósseos Palmares                                                                                                
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 

 

Anexo B.4 –Músculos da Mão, Interósseos Dorsais                                                                                              
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 
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Anexo B.5 –Músculos da Mão, Lubricais                                                                                                                       
Fonte: (FILHO, E. P. A; PEREIRA, F. C. F, 2015) 
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ANEXO C - PARA REMOÇÃO DESTA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 60 HZ POR 

MEIO DO SOFTWARE MATLAB 

 

load openloop60hertz , openLoop = openLoopVoltage; 
 
Fs = 1000; %Frequência de exemplo para 1 kHz 
t = (0: comprimento (openLoop) -1) / Fs; 
 
d = designfilt ( 'bandstopiir' , 'FilterOrder' , 2, ...  
               'HalfPowerFrequency1' , 59, 'HalfPowerFrequency2' , 61, ...  
               'DesignMethod' , 'manteiga' , 'SampleRate' , Fs); 
 
 
buttLoop = filtfilt (d, openLoop); 
 
enredo (t, openLoop, t, buttLoop) 
ylabel ( 'Tensão (V)' ) 
xlabel ( 'tempo (s)' ) 
title ( 'Tensão de Loop Aberto com Ruído de 60 Hz' ) 
legend ( 'Unfiltered' , 'Filtered' ) 
 
grade 

 

 

Anexo C.1 – Remoção da Faixa de frequência de 60 Hz                                                                                             
Fonte: (MathWorks, 2018) 

 


