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Resumo— A análise de marcha compreende uma 

sequência de eventos complexos e dinâmicos, importantes 

para a compreensão de diversas patologias humanas. 

Portanto, cada vez mais recursos estão sendo 

desenvolvidos mundialmente para analisar e quantificar os 

fenômenos da marcha. Esta pesquisa visa desenvolver e 

implementar um protótipo de um sistema de medição para 

mapeamento da região plantar. Este protótipo deve 

permitir a aquisição, processamento e apresentação 

adequada de dados essenciais para o estudo dos 

parâmetros da marcha. O sistema proposto neste trabalho 

foi uma estrutura modular composta por sensores, 

ocupando uma área de dimensão e posicionamentos pré-

estabelecida. Para aquisição e processamento dos sinais 

provenientes destes sensores foram implementadas rotinas 

em ambientes de desenvolvimento. A informação dos 

sensores é lida de forma serial através de uma varredura 

matricial permitindo a expansão do sistema de medição 

por módulos conforme as necessidades do usuário. Esta 

informação é condicionada e enviada a uma CPU baseada 

no microcontrolador Arduíno® que se comunica com o 

computador por meio de uma porta USB. No computador, 

o programa em Matlab® recebe em tempo real as 

informações do Arduino e apresenta os dados em forma de 

imagens da região plantar ativada. Os resultados obtidos 

neste trabalho servem para aprimorar a estrutura e 

barramento dos futuros módulos, capazes de analisar a 

marcha humana. 
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I.  INTRODUÇÃO 

A marcha humana apresenta um padrão obedecido por 
todos os indivíduos [1]. Segundo Baritz e Cotoros [2], a 
marcha humana é uma forma de movimentos periódicos, 
especialmente quando o sujeito anda lateralmente; portanto, 
pode-se prever o movimento humano em um ciclo de marcha, 
com periodicidade para cada perna em movimento. Alguns 
pesquisadores consideram a marcha humana como caminhada 
total, já que os ciclos de ação de caminhada podem ser 
pensados como um sinal periódico. Isso porque cada corpo 

humano tem um comportamento único e especial, quando eles 
estão andando, as pessoas deambulam de uma maneira única e 
pessoal. Por isso, o ritmo de uma marcha deve ser diferente 
entre os indivíduos.  

Moreira e Russo [3], afirmam que a marcha nada mais é 
que um processo de deambulação, mas especificamente, 
executado pelos seres humanos. Inúmeras são as classificações 
utilizadas para análise da marcha. A compreensão de como se 
processa a marcha humana é fundamental para que em um 
momento oportuno possam ser identificadas possíveis 
alterações. 

A análise de marcha compreende uma sequência de 
eventos complexos e dinâmicos, importantes para a 
compreensão de diversas patologias humanas. Portanto, cada 
vez mais recursos estão sendo desenvolvidos mundialmente 
para analisar e quantificar os fenômenos da marcha. 

II. OBJETIVO 

 Este estudo objetivou desenvolver e implementar um 
protótipo de um sistema de medição para mapeamento da 
região plantar de baixo custo, possibilitando identificar as 
áreas acionadas durante o contato dos pés com superfície do 
sistema. 

III. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi desenvolvido uma estrutura modular composta por 
sensores, ocupando uma área de dimensão e posicionamentos 
pré-estabelecida. Para aquisição e processamento dos sinais 
provenientes destes sensores foram implementadas rotinas em 
ambientes de desenvolvimento. 

O protótipo de um sistema de medição para mapeamento 
da região plantar, proposto por este trabalho é apresentado na 
“Fig. 1”. 

Para o mapeamento da região plantar, um 
microcontrolador Arduíno® foi programado para executar, 
após solicitado pelo programa de interface gráfica “Fig. 2”, a 
varredura matricial no dispositivo dos sensores enquanto há 
atividade na mesma e, via comunicação serial, são 
disponibilizados vetores de 32 elementos binários um para 
cada sensor discreto indicando quais sensores foram ativados. 
Na “Fig. 3” é demonstrado o momento exato em que os pés 
entram em contato com a superfície. Com estas informações, o 
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software de interface humano máquina (IHM) desenvolvido 
em Matlab detém o momento em que cada informação foi 
recebida e realoca estes elementos em uma matriz e em 
seguida plota-os em uma animação gráfica (gif) “Fig. 4” que 
representa a sequência em que os sensores foram acionados, 
mapeados conforme dispostos no dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Foto: Sistema de medição para mapeamento da região planta 

contendo: a) Estrutura  modular composta por sensoriamento; b) 

Placa de aquisição com microcontrolador; c) PC – Software e 

Interface gráfica. 

Fig. 2. Foto: Interface gráfica de comunicação com o sistema. 

Fig. 3. Foto: Estrutura modular por sensoriamento. Representação do 

momento em que os sensores foram acionados após contato dos pés 

com a superfície da estrutura. 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A animação gerada contém corretamente a sequência de 
ativações dos sensores e, como o sistema detém as informações 
do momento em que os mesmos foram acionados, podemos, a 
partir do mapeamento da região ativada, identificar o passo e a 
passada versus tempo e ainda, executar cálculos da cadência da 
caminhada do indivíduo quando em contato com o sistema 
desenvolvido.  

Fig. 4. Foto: Animação gráfica da região mapeada após a detecção do 

contato da região plantar com a superfície do dispositivo. 

V. CONCLUSÃO 

O sistema desenvolvido poderá ser utilizado para estudos 
relacionados ao mapeamento da região plantar, associado com 
outras variáveis pode-se identificar possíveis alterações da 
marcha humana. Os resultados obtidos neste trabalho servem 
para aprimorar a estrutura e barramento dos futuros módulos, 
capazes de analisar a marcha humana, que poderá ser utilizado 
por fisioterapeutas e médicos em ensaios clínicos e para 
estudos de pesquisa relacionados a marcha habitual. Bem 
como, a expansão do sistema de medição por módulos 
conforme as necessidades do usuário. 
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