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RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma prótese mecânica (mão 

biônica) controlada a partir de sinais eletromiográficos de superfície (sEMG), 

coletados utilizando-se eletrodos de superfície não invasivos. Os sinais adquiridos 

são pré-processados por um circuito de instrumentação visualizados dentro da 

plataforma LabVIEW™. Esse sistema é capaz de oferecer uma interpretação precisa 

dos sinais eletromiográficos de superfície durante a contração e relaxação da 

musculatura das mãos, possibilitando extrair características e padrões que serão 

aplicados em uma rede neural do tipo MLP. Essa rede fornecerá a identificação do 

tipo de movimento realizado, possibilitando a atuação da prótese. 

Palavras-chave: Tecnologia assistiva, eletromiografia, processamento de sinais. 

INTRODUÇÃO 

Dentro de um contexto no qual o homem se encontra mais conectado com o mundo, 

sendo capaz de usufruir de seus recursos da forma mais prática e eficiente, ainda 

existem dificuldades quanto à igualdade de acesso aos mesmos, seja por questões 

financeiras, sociais ou físicas. Tratando-se especificamente desta última, pode-se 

citar pessoas portadoras de deficiências, cujos efeitos limitam sua interação com 

atividades cotidianas (dirigir, utilizar computador, locomover-se, dentre tantos 

outros).  

 “A tecnologia “assistiva” abrange adaptações, aparelhos de assistência, 

equipamentos de autoajuda e recursos facilitadores do dia-a-dia das pessoas 

portadoras de necessidades especiais.” (BRASILEIRO, 2003, p.5)  

O conceito de tecnologia assistiva proposto nesse projeto visa o auxílio de pessoas 

cuja deficiência proporciona um controle limitado de seus membros, a realizar 

pequenas operações de forma mais eficaz por meio dos sinais elétricos enviados 

pelas fibras musculares desta pessoa a uma prótese mecânica. 

OBJETIVO 

Desenvolver uma mão robótica articulada controlada através de sinais elétricos da 

musculatura (sinal eletromiográfico – EMG), coletados por um circuito de 

instrumentação e representado dentro de um ambiente virtual. 



METODOLOGIA 

Segundo Shobaki (SHOBAKI, 2013) a qualidade do sEMG é influenciada por 

diferentes parâmetros tais como: posicionamento e configuração dos eletrodos, além 

de sofrer com a presença de ruídos que devem ser filtrados no circuito de 

instrumentação antes de ser digitalizado visando obter um sinal com qualidade. 

Após a aquisição do sinal, algumas características importantes, como amplitude e 

frequência, são extraídas e utilizadas para treinar uma rede neural (ALMEIDA, 

1998). Esta rede será responsável por identificar o movimento realizado pelo 

paciente para finalmente realizar o acionamento dos motores que movimentam a 

prótese mecânica. 

DESENVOLVIMENTO 

O sinal EMG foi coletado por eletrodos de superfície e enviado ao circuito de 

instrumentação que realiza uma pré-amplificação com ganho (G=200). 

Posteriormente realizou-se a filtragem de qualquer componente impertinente ao sinal 

de interesse, que atua entre as frequências de 20 a 500Hz (SUDARSAN, 2012). O 

sinal tratado foi digitalizado por um conversor A/D de 14 bits e visualizado em uma 

interface desenvolvida no software LabVIEW™. Esta interface apresenta a resposta 

do sinal coletado no domínio do tempo (Figura 1) e no domínio da frequência – 

espectrograma (Figura 2). As informações provenientes desses gráficos serão 

utilizadas para extrair as características dos sinais que serão enviadas à rede neural. 

 

Figura 1 – Painel no Labview™ com sinal EMG da tensão elétrica em função do tempo. 

 



         Figura 2  – Painel no Labview™ com o espectrograma  do sinal apresentado na Figura 1. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A relação sinal-ruído (SNR) do sinal apresentou uma taxa de 35,089dB, considerada 

satisfatória visto que sistemas de aquisição EMG comerciais apresentam uma taxa 

sinal-ruído igual à 42dB. (SHOBAKI, 2013). 

Uma análise preliminar do espectrograma desses sinais indica uma frequência 

característica em torno de 245 Hz para a contração de todos os dedos da mão. Além 

disso, percebe-se uma relação direta entre a amplitude do sinal e a intensidade da 

contração.  Estas características serão alimentadas na rede neural que deverá ser 

capaz de distinguir qual foi o movimento que o paciente realizou. 
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