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Resumo: O objetivo do estudo foi analisar o efeito do tipo de filtro e das formas de derivar as variáveis cinemáticas. 
Para tal, um sinal foi criado para representar um deslocamento angular qualquer. Ruídos brancos aleatórios foram 
inclusos neste sinal. Os filtros digitais Butterworth e Fourier foram utilizados em três procedimentos para calcular as 
derivadas do deslocamento angular (velocidade e aceleração): (1) derivou-se a velocidade e aceleração e depois foram 
filtradas as variáveis; (2) filtrou-se o deslocamento e depois foram derivadas a velocidade e a aceleração; (3) filtrou-se o 
deslocamento e depois foi derivada a velocidade, após, foi filtrada a velocidade e derivada a aceleração. A raiz do erro 
médio quadrático foi utilizada para analisar o melhor filtro e procedimento para calcular as derivadas cinemáticas. À 
medida que o grau da derivada aumentou, a quantidade de ruído foi magnificada. Dependendo do tipo de filtro 
utilizado, podem ser utilizados quaisquer procedimentos para determinação das derivadas. Todavia, se o filtro não for 
capaz de atenuar adequadamente os ruídos, resquícios ainda podem ser carregados para as outras derivadas. Em geral, o 
filtro do tipo Fourier apresentou melhor atenuação dos ruídos em comparação ao filtro do tipo Butterworth.  
Palavras Chave: Tipo de Filtro, Cálculo de Derivadas, Análise Cinemática. 
 
Abstract: This study aimed to analyze the effect of filter type and the ways to derivate kinematics variables. A signal 

was created to represent an angular displacement. White random noises were added to the signal. Butterworth and 

Fourier filter were used in three procedures to calculate the angular displacement derivate (velocity and acceleration): 

(1) velocity and acceleration were derived and then the variables were filtered; (2) displacement was filtered and then 

it was derived the velocity and acceleration; (3) displacement was filtered and then it was derived the velocity, after, it 

was filtered the velocity and derived the acceleration. The root mean square error was used to analyze the best filter 

and procedure to calculate the kinematics derivates. As derivates grade increase, the amount of noise was magnified. 

Depending on the filter used, it may be used any kind of procedures to determine the derivates. However, if the filter 

was not able to attenuate noise rightly, vestige still may be carried to the others derivates. In general, Fourier filter type 

showed the best noise attenuation compared to the Butterworth filter. 
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INTRODUÇÃO  

 

A presença de ruídos é inevitável nas 

análises biomecânicas. Na cinemática, os ruídos 

podem ser conseqüência de diversos fatores: 

movimento da pele onde está um marcador [1,2], 

saída do segmento / corpo no plano de movimento 

em análises em 2D [3], perda dos marcadores do 

modelo biomecânico no processo de digitalização  

[4],  etc. Assim, procedimentos matemáticos têm 

sido propostos para atenuar estes sinais que não 

pertencem ao fenômeno observado e que não são 

de interesse do pesquisador [4]. 

Os procedimentos utilizados para atenuar o 

ruído do sinal são conhecidos como filtragem [5]. 

Entre os filtros mais utilizados na cinemática estão 

do tipo Butterworth e do tipo Fourier. O filtro do 

tipo Butteworth, normalmente passa-baixa de 

quarta ordem (ou de segunda ordem recursivo), 

atenua as freqüências mais altas que sua freqüência 

de corte. A determinação da freqüência de corte 

teórica ótima é baseada na análise residual 

proposta por Winter [7]. O filtro do tipo de Fourier 

é baseado nos algoritmos das Séries de Fourier que 

permite decompor um sinal do domínio do tempo 

em sinais simples (harmônicos) no domínio da 



freqüência. Assim, as freqüências que têm 

participação na composição do sinal podem ser 

analisadas para a atenuação dos sinais indesejados.  

Apesar de estes dois procedimentos 

trabalharem no domínio da freqüência (filtros 

digitais), repostas diferentes têm sido verificadas 

entre os filtros do tipo Butteworth e Fourier [7]. 

Entretanto, ainda não é completamente 

compreendido o efeito destes dois tipos de filtro 

sobre as variáveis cinemáticas (deslocamento, 

velocidade e aceleração).  

Outra questão importante no tratamento 

dos ruídos diz respeito à ordem em que são 

filtradas e derivadas as variáveis cinemáticas [8]. 

Como os ruídos inclusos na variável de 

deslocamento são transferidos para suas derivadas, 

devem-se filtrar as variáveis para atenuar os ruídos 

de cada variável. Assim, diferentes ordens para 

derivar e filtrar as variáveis foram propostos [7]. 

Por exemplo, pode-se derivar o deslocamento, 

velocidade e aceleração, e após filtrá-los. O 

deslocamento pode ser filtrado e depois são 

derivadas a velocidade e a aceleração. Ou também, 

pode-se filtrar o deslocamento, derivar a 

velocidade, filtrar a velocidade e, então derivar a 

aceleração. Entretanto, ainda é pouco 

compreendido qual método é mais eficaz na 

atenuação do ruído nas variáveis cinemáticas. 

Com propósito de abordar estas questões, o 

presente estudo objetivou comparar os dois tipos 

de filtro Butterworth e Fourier, em função de três 

métodos para derivadas as variáveis cinemáticas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Procedimentos Experimentais 

Um sinal D1 com amplitude e amostragem 

de 100 Hz foi gerado para representar um 

deslocamento angular qualquer. As derivadas de 

velocidade e aceleração foram então calculadas 

gerando os sinais V1 e A1, respectivamente. Após, 

ruídos aleatórios foram adicionados ao sinal D1, 

gerando o sinal DR1. Posteriormente, foram 

derivadas de DR1 a velocidade e aceleração 

gerando os sinais VR1 e AR1, respectivamente 

(figura 1). 

 

 

Figura 1 – Sinais gerados com e sem ruído para 

representar o deslocamento, 

velocidade e aceleração angulares. 

 

Para atenuar os ruídos foram utilizados dois 

filtros digitais do tipo Butterworth e Fourier. Para 

determinar a freqüência de corte do filtro 

Butterworth foi utilizada uma análise residual (para 

maiores detalhes ver Winter [6]). Para determinar a 

melhor freqüência de corte do filtro de Fourier foi 

utilizada uma análise dos harmônicos no sinal [7]. 



A freqüência de corte do filtro Butterworth variou 

entre 4 hz e 8 hz, enquanto a freqüência de corte do 

filtro Fourier variou entre 2 Hz e 3 Hz. 

 Três métodos foram utilizados para calcular 

as derivadas. O primeiro método consistiu em 

derivar as variáveis de velocidade e aceleração 

diretamente do sinal com ruído de deslocamento 

angular. Após, foram filtradas as variáveis de 

deslocamento, velocidade e aceleração. No 

segundo método, foi filtrado o deslocamento antes 

de derivar a velocidade e aceleração. No terceiro 

método, o deslocamento foi filtrado e para depois a 

velocidade ser derivada. Após, a velocidade foi 

também filtrada e, então, foi derivada a aceleração. 

 A raiz do erro médio quadrático dos sinais 

filtrados por cada método de cálculo da derivada, 

em função dos sinais sem ruídos, foi utilizada para 

demonstrar o melhor método. Menores valores da 

raiz do erro médio quadrático apontam melhores 

ajustes entre o sinal filtrado e o sinal original sem 

ruído. 

 

RESULTADOS 

 

 Os filtros do tipo Butterworth e Fourier 

demonstraram atenuar a maior parte dos ruídos na 

variável de deslocamento angular. Todavia, 

quando derivada a velocidade e aceleração, o filtro 

de Fourier demonstrou melhor poder de atenuação 

dos ruídos (figura 2). 

À medida que foi aumentado o grau da 

derivada a quantidade de ruído foi magnificada. O 

filtro do tipo Fourier demonstrou resultados muito 

próximos entre os três métodos utilizados para 

calcular as derivadas do deslocamento angular. Por 

outro lado, o filtro do tipo Butterworth apresentou 

resultados próximos apenas na variável de 

deslocamento e de velocidade angulares. A 

variável de aceleração apresentou de forma mais 

evidenciada diferenças entre os métodos utilizados 

para determinar as derivadas utilizando-se o filtro 

Butterworth. 

 

 

Figura 2 –  Resíduo médio das variáveis em 

função dos métodos de cálculo das 

derivadas e dos filtros. 

 

O método que melhor atenuou os ruídos nas 

variáveis de velocidade e aceleração com o filtro 

Butterworth foi o de filtragem dupla. O método em 

que o deslocamento foi filtrado antes de ser 

derivada a velocidade apresentou melhor 

atenuação em relação ao método de derivar e 

depois filtrar. Entretanto, os resultados dos três 

métodos de atenuação ainda apresentam grande 

quantidade de ruído na variável de aceleração 

quando tratada com o filtro do tipo Butterworth.  

 

DISCUSSÃO 

 

 Os ruídos inclusos num sinal foram 

magnificados quando as derivadas foram 

calculadas. Assim, quanto maior for o grau da 

derivada, maior será a quantidade de ruídos no 

sinal. Entretanto, estes ruídos demonstraram ser 

atenuados através dos procedimentos de filtragem. 

 O filtro do tipo Fourier apresentou um 

grande poder de atenuação dos ruídos, 

independentemente da variável calculada. Isto 



ocorreu em função de dois fatores, a análise dos 

harmônicos que participam na composição do sinal 

e a resposta de freqüência do filtro. Como o filtro 

do tipo Fourier possibilita a especificação dos 

harmônicos, suas respectivas amplitudes, que 

compõem o sinal, são mais evidentes as 

freqüências compõem os ruídos brancos e as que 

fazem parte do sinal. A resposta de freqüência do 

filtro Fourier também possui maior poder 

comparado à resposta do filtro Butterworth (figura 

3). Conseqüentemente, as freqüências de corte 

atenuadas na filtragem praticamente não possuem 

resquícios que são carregadas às derivadas 

seguintes calculadas.  

 

 

Figura 3 –  Resposta de freqüência dos filtros do 

tipo Fourier e Butterworth. 

 

 O filtro do tipo Butterworth apresentou 

resultados satisfatórios para atenuar os ruídos da 

variável de deslocamento e velocidade angular. 

Entretanto, a variável aceleração apresentou muita 

quantidade de ruído quando tratada pelo filtro do 

tipo Butterworth. Isto pode ter ocorrido em função 

da resposta de freqüência do filtro que permite que 

parte das freqüências atenuadas seja mantida no 

sinal. 

 Os três métodos utilizados para derivar a 

velocidade e aceleração do deslocamento angular 

apresentaram resultados satisfatórios (menos que 

5% de resíduo) quando o filtro utilizado foi o do 

tipo Fourier. Ao passo que, quando utilizado o 

filtro do tipo Butterworth, o método de filtrar o 

deslocamento, derivar a velocidade, filtrar a 

velocidade e, após, derivar a aceleração, foi o que 

melhor resultado apresentou. Isto ocorreu, pois o 

duplo processo de filtragem permite eliminar parte 

do ruído que foi transferido e magnificado da 

variável precedente no cálculo da derivação. O 

método empregando o filtro Butterworth com 

filtragem do deslocamento e depois a derivação da 

velocidade aceleração foi o segundo mais 

adequado. Pois, parte do ruído incluso no 

deslocamento foi atenuada, assim pouco ruído foi 

transferido e magnificado nas variáveis 

subseqüentes derivadas. Todavia, quando as 

variáveis foram derivadas e, somente após, o  filtro 

Butterworth foi utilizado, os ruídos foram 

magnificados a medida em que o grau da derivada 

aumentou. Como a resposta de freqüência do filtro 

Butterworth não foi ótima, maior quantidade de 

ruído foi verificada nas variáveis em comparação 

aos outros métodos. 

  

CONCLUSÃO 

 

 À medida que o grau da derivada aumentou, 

a quantidade de ruído foi magnificada. 

Dependendo do tipo de filtro empregado, podem 

ser utilizados quaisquer procedimentos para 

determinação das derivadas. Entretanto, se o filtro 

não for capaz de atenuar adequadamente os ruídos, 

resquícios ainda podem ser carregados para as 

outras derivadas. De forma geral, o filtro do tipo de 

Fourier demonstrou melhores atenuações 

comparado ao filtro do tipo Butterworth.Todavia, 



mais estudos são aconselhados para firmar tais 

conclusões. 
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