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Resumo: Este trabalho tem como objetivo o estudo de 

dois algoritmos de classificação de EMG, ambos criados 

por alunos do Centro Universitário FEI, a fim de 

compreendê-los e comparar suas efetividades. Para isso, 

será utilizada a braçadeira Myo Gesture Control 

Armband System, que possui em sua biblioteca alguns 

gestos reconhecíveis. Porém, para este estudo, serão 

utilizados novos gestos, tornando-se possível a 

discussão sobre as capacidades de aplicação dos dois 

algoritmos no reconhecimento de gestos com a 

braçadeira. 

 

1. Introdução 
O processo de movimentação de nosso corpo tem 

origem no cérebro, que através de pequenos sinais 

enviados aos músculos esqueléticos, faz com que se 

contraiam. A eletromiografia trata-se de um método que 

registra, avalia e utiliza esse tipo de sinal provido dos 

músculos através de sensores denominados de eletrodos, 

aplicados sobre a pele [1].  

A braçadeira denominada Myo Gesture Control 

Armband System possui um sistema integrado que 

incorpora os eletrodos, circuito de pré-processamento, 

aquisição e transmissão dos dados eletromiográficos 

(sEMG), facilitando e tornando possível a diversificação 

das aplicações, que vão desde utilização para controle 

de equipamentos domésticos [2] até para controle de 

próteses por parte de pessoas amputadas. Desta forma, 

este trabalho tem como enfoque o estudo do Myo com 

intenção de adicionar novos gestos reconhecíveis pelo 

aparelho. Para isso, serão utilizados e comparados dois 

algoritmos diferentes para classificação e 

reconhecimento de gestos baseados em sEMG em 

conjunto com a braçadeira. 

 

2. Metodologia 
Primeiramente foi necessária a compreensão do 

funcionamento geral do Myo; para tal, foi utilizado e 

estudado o software Myo Connect, que oferece as 

noções básicas sobre o aparelho e permite modificações 

em seus scripts (escritos em LUA) para diferentes 

aplicações, além de permitir que o mesmo seja 

empregado em tarefas como controle do ponteiro do 

mouse em computadores, controle de tocadores de 

mídia, jogos eletrônicos e softwares de apresentações 

digitais. Também foi estudado o seu Kit de 

Desenvolvimento de Software (SDK), para obter 

conhecimentos acerca da relação de comunicação entre 

o Myo e o computador, que se dá através da separação 

do SDK em diretórios, sendo cada um, com um 

conteúdo específico, como por exemplo, os cabeçalhos 

dos scripts, os executáveis binários, componentes de 

instalação, exemplos de programa e etc. 

Para o SDK, os eventos são separados em três tipos: 

eventos espaciais (correspondentes aos dados 

relacionados a localização da braçadeira no espaço, 

obtidos através do giroscópio, acelerômetro e 

magnetômetro), eventos gestuais (correspondentes aos 

dados providos dos oito eletrodos) e eventos auxiliares 

(correspondentes a ações como conexão e desconexão 

da braçadeira ao computador). 

Ademais, foi criada uma interface gráfica para 

temporização da realização da aquisição de dados 

relacionados aos novos gestos por parte dos voluntários.  

Esses novos gestos são mostrados na figura 1. 

 

 
Figura 1 - Printscreen da interface de temporização. 

 
Na figura 1 temos uma imagem da interface de 

temporização mostrando ao usuário qual gesto deverá 

ser realizado (tarja verde - mão relaxada). A cada 5 

segundos o programa indica um novo gesto a ser 

realizado, de maneira que sempre entre um gesto e outro 

haja a realização da mão relaxada. Exemplo: do 5° ao 

10° segundo indica-se a pinça, do 10° ao 15° segundo 

indica-se o relaxamento e do 15° ao 20° segundo indica-

se o cilindro; e assim por diante. 

O protocolo de teste foi aprovado em comitê de ética 

em pesquisa e os voluntários, após receberem as 

informações sobre os procedimentos, assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido. Então foi realizada 

a aquisição de dados com 10 voluntários, entre 16 e 53 

anos, sem nenhum tipo de deficiência física. Os 

voluntários permaneceram sentados, com o braço 

flexionado a 90º e com o Myo posicionado na parte 

superior do antebraço.  

Para que os dados fossem processados através de 

classificadores que utilizam diferentes características 

(features), como base de análise, teve de ser escrito um 

script para tratar esses dados através de janelamento e 

normalização para a extração das características. Foram 

feitos dois protocolos de janelamento diferentes, e em 

ambos, primeiramente, foram desprezados o primeiro e 

o último segundo de cada gesto, para assim ficarmos 

com os 3 segundos intermediários que correspondem a 
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fase estática do gesto. No primeiro protocolo de 

janelamento, foi utilizada a janela total dos dados (os 

3s), enquanto que no segundo essa janela foi 

subdividida em intervalos menores (300ms) de forma a 

aumentar o vetor de características. 

A característica utilizada para tratamento dos dados 

foi a potência do sinal, adquirida através do quadrado 

dos valores dos sinais EMG; já a normalização utilizada 

foi a padronização dos canais para cada amostra de 

movimento, obtendo-se o maior valor de potência em 

um único eletrodo (dos oito do Myo) e dividindo os sete 

restantes por esse valor. 

Após feito o tratamento dos dados, os mesmos foram 

classificados e testados com dois classificadores 

diferentes: um supervisionado, o kNN (K-Nearest 

Neighbors); e outro não-supervisionado, o kMeans. 

 

3. Resultados 
Os resultados obtidos com o kNN podem ser visto 

na Tabela 1, enquanto para o kMeans, os resultados 

estão apresentados na Tabela 2. 

  

Tabela 1 - Taxa de acurácia do kNN. 

 

Acurácia com 

janelamento 

de 3s (%) 

Acurácia com 

janelamento 

de 300ms (%) 

Voluntário 1 60 82 

Voluntário 2 40 76 

Voluntário 3 40 91 

Voluntário 4 40 69 

Voluntário 5 40 73 

Voluntário 6 60 100 

Voluntário 7 40 78 

Voluntário 8 40 69 

Voluntário 9 20 67 

Voluntário 10 60 85 

Média das 
acurácias 

individuais  
44 79 

Acurácia 
total 

56 78,9 

 
        Tabela 2 - Taxa de aproveitamento do kMeans. 

 

Acurácia com 

janelamento 

de 3s (%) 

Acurácia com 

janelamento 

de 300ms (%) 

Voluntário 1 46 48,6 

Voluntário 2 53,3 54 

Voluntário 3 46 48 

Voluntário 4 40 46 

Voluntário 5 53,3 54,3 

Voluntário 6 53,3 57,3 

Voluntário 7 60 66 

Voluntário 8 40 55,3 

Voluntário 9 60 55,3 

Voluntário 10 60 50,6 
Média das 
acurácias 

individuais  
52 53 

Acurácia 
total 37 43 

Já considerando, comparativamente entre as técnicas de 

classificação, as taxas de acerto de cada gesto, obteve-se 

o gráfico da figura 2. 
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 Figura 2 - Taxa de acerto dos gestos por método. 

   

4. Conclusões 
Um ponto importante que foi observado é a 

influência direta do janelamento nos resultados. Tanto 

no kNN quanto no kMeans, o janelamento de 300ms 

apresentou melhores resultados, por oferecer uma maior 

quantidade de dados para avaliação. 

Outra questão observada com os resultados obtidos, 

é que o método kNN apresenta resultados 

significativamente superiores ao kMeans, tanto com os 

dados individuais como com os coletivos, isso se deve 

ao fato do método kNN ser supervisionado, 

“facilitando” o trabalho do algoritmo.  

É importante salientar que com o kMeans, que é um 

algoritmo não supervisionado, o resultado foi, de 

maneira geral, melhor com as taxas individuais, 

mostrando que caso a plataforma não seja treinada 

individualmente, sua eficácia é marginal (cerca de 

40%).  

Também foi notado que alguns gestos são de maior 

dificuldade de reconhecimento, como preensão e pinça. 

Já o movimento de mão aberta (que faz parte dos gestos 

reconhecíveis pelo aparelho) apresentou bons resultados 

em sua leitura. 
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