
XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica – CBEB 2014 

 

 1

REMOÇÃO DE ARTEFATOS DE EOG E EMG EM REGISTROS 
ELETROENCEFALOGRÁFICOS 

 
M. G. N. M. da Silva e M. A. B. Rodrigues 

 
Departamento de Eletrônica e Sistemas, UFPE, Recife, Brasil 

e-mail: gome.marilu@gmail.com 
 

 
Resumo: O sinal de eletroencefalograma (EEG) 
necessita de um pré-processamento para eliminação de 
artefatos. Os artefatos fisiológicos contaminam o 
registro de EEG, dificultando sua análise, devido a 
possuir maior amplitude que o sinal em estudo. Este 
trabalho teve por objetivo desenvolver e utilizar técnicas 
para detectar e eliminar artefatos fisiológicos referentes 
a movimento ocular (eletrooculograma, EOG) e 
muscular (eletromiograma, EMG). Os algoritmos usam 
a Transformada Discreta Wavelet e outros métodos 
matemáticos para detecção de envoltória do sinal 
processado. Foi realizada a detecção e eliminação 
desses artefatos, de forma automática, em todos os 80 
EEGs adquiridos. Os pontos classificados como artefato 
são eliminados do registro, aumentando a relação sinal 
ruído, sem a eliminação de um trecho completo do sinal. 
Palavras-chave: Artefatos, EEG, EOG, EMG e ICM. 
 
Abstract: The signal of electroencephalogram (EEG) 
requires a pre-processing to eliminate artifacts. 
Physiological artifacts contaminate the EEG recording, 
this complicates the analysis of the record due to having 
a larger amplitude than the signal under study. This 
work aimed to develop and use techniques to detect and 
remove physiological artifacts related to eye 
(electrooculogram, EOG) and muscle movement 
(electromyogram, EMG). The algorithms use the 
Discrete Wavelet Transform and other mathematical 
methods for detection envelope of the processed signal. 
The detection and elimination of these artifacts was 
performed automatically, in all 80 EEGs acquired. The 
points classified as artifact were eliminated from the 
registry, minimizing the effect of noise without 
eliminating the exaggerated stretches. 
Keywords: Artifacts, EEG, EOG, EMG and BMI. 
 
Introdução 
 

O sinal bioelétrico proveniente da atividade cerebral 
pode ser capturado de forma não invasiva, por meio da 
colocação de eletrodos no escalpo, sendo denominado 
eletroencefalograma (EEG) [1]. O registro de EEG é útil 
como exame complementar de diagnósticos clínicos, em 
particular no caso das epilepsias e em diversas 
avaliações diagnósticas de várias doenças neurológicas. 

Além da análise do EEG para fins de diagnóstico, 
existem diversos estudos voltados para a utilização 
desse sinal para promover a comunicação entre homens 
e máquinas, promovendo a Interface Cérebro Máquina 

(ICM). A ICM permite a comunicação sem movimento, 
em que os usuários podem enviar mensagens ou 
comandos por meio de medidas da atividade cerebral, 
de forma não invasiva com o EEG. Utilizando recursos 
de uma ICM, indivíduos que possuem incapacidade 
motora poderão ter a oportunidade de mover e/ou 
controlar equipamentos com seus sinais cerebrais. 

Porém, os sinais de EEG são de difícil interpretação, 
uma vez que representam a atividade de bilhões de 
neurônios, transmitidos através dos tecidos, fluidos e 
escalpo. Os problemas na aquisição de sinais de EEG 
são ocasionados por fontes de artefatos fisiológicos, e 
não fisiológicos (rede elétrica). Aqui serão abordadas as 
fontes fisiológicas de artefatos que podem ser 
originadas por movimento, contração muscular, 
movimento dos olhos e piscadas palpebrais, e ainda 
sinais do batimento cardíaco. 

A identificação e eliminação dos padrões dos sinais 
de EOG e EMG no sinal de EEG é uma forma de 
minimizar esses tipos de artefatos, que possuem na 
maioria das vezes maior amplitude que o sinal em 
estudo (na ordem de µV). Assim, este trabalho teve por 
objetivo detectar a existência de artefatos de EOG e 
EMG no sinal de EEG, e eliminá-los. 
 
Materiais e métodos 
 

A aquisição do sinal de EEG foi realizada por meio 
do equipamento VERTEX SC823 da Meditron, 
composto pelo hardware EEG COMPACT 723 e 
software SOMNIUM. A captura dos sinais foi realizada 
em 10 indivíduos saudáveis do sexo masculino e destros, 
na faixa etária de 18 a 40 anos, que não possuíam 
qualquer problema neurológico aparente e que não 
faziam uso de medicação que pudesse provocar 
alterações no sinal de EEG. Os registros foram 
efetuados no Laboratório de Pesquisa de Engenharia 
Biomédica da Universidade Federal de Pernambuco. A 
pesquisa obteve aprovação pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa em Seres Humanos conforme a resolução Nº 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CAAE - 
01971812.1.0000.5208). 

Neste trabalho, foi realizada a verificação da 
existência de artefatos de alta amplitude no registro de 
EEG, caso existam é realizada a identificação do tipo de 
artefato e a sua eliminação. O fluxograma do algoritmo 
desenvolvido pode ser visualizado na Figura 1. 

Para os testes foi utilizado o sinal capturado na 
posição frontal F3, por ser um dos canais mais 
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susceptível a esses tipos de artefatos, principalmente o 
relacionado ao movimento ocular, como a piscada 
palpebral. Após detectar artefato nesse canal a 
eliminação do ruído foi realizada em todos os outros 
canais de EEG utilizados, pois o sinal se propaga nas 
diversas derivações do EEG. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Fluxograma do algoritmo desenvolvido. 
 

A detecção foi realizada através da análise do valor 
absoluto do sinal em F3, onde se realizou o cálculo do 
seu valor máximo, sua média e desvio padrão. 
Verificou-se o percentual médio, para todos os sinais 
capturados (8 registros, cada um de 4,83min, por 
voluntário, totalizando 80 registros), da distância que a 
média mais o desvio padrão estavam do seu valor 
máximo. Esse percentual médio calculado foi de 31%, 
para garantir uma boa classificação foi tomado um 
limiar T de 40% do máximo, com o objetivo de verificar 
o número de picos acima desse valor. Se o sinal tivesse 
um número muito elevado de picos, a probabilidade 
desses picos de não serem artefatos relacionados à EOG 
e EMG era elevada. Levando isso em consideração, o 
número de picos foi comparado com um valor de 2,5% 
do tamanho do sinal. Se o número de picos fosse 
superior a esse valor, o sinal não seria processado pelos 
algoritmos de remoção desses artefatos, para que fosse 
evitada a sua detecção de forma equivocada. Se o 
número de picos fosse menor que os 2,5% do tamanho 
do sinal, o mesmo passaria pela detecção e remoção 
desses artefatos. Esse valor de 2,5% foi determinado 
verificando o percentual referente à distância entre o 
número de picos acima do limiar T, e o número de 
pontos do sinal. Ainda foi realizada a verificação visual 
de cada sinal e classificação como tendo ou não artefato. 
Os sinais que não possuíam artefato obtiveram como 
percentual mínimo 2,5% do tamanho do sinal, sendo 
assim esse valor adotado. Na Figura 2 pode ser 
observado o valor absoluto de dois registros de EEG, 
que exemplifica um sinal com artefato de grande 
amplitude, Figura 2a, e um sinal sem artefato evidente 
Figura 2b. Nesses gráficos pode ser visualizada uma 
reta em vermelho referente ao limar T calculado, [4]. 

Após verificar a presença de artefatos biológicos de 
alta amplitude, para sua eliminação foi necessária à 
detecção dos padrões dos artefatos relacionados à EOG 
e EMG. 

 
Figura 2: Exemplos do valor absoluto de sinais de EEG 
capturados em F3, em indivíduos diferentes, em (a) com 
artefato de grande amplitude e em (b) sem artefatos 
evidentes. 

 

Os sinais foram adquiridos a uma taxa de 
amostragem de 250Hz, característica do equipamento 
utilizado, que foi mantida nessa etapa de pré-
processamento, sendo reduzida na etapa de 
reconhecimento de padrões de movimento e imaginação 
do movimento desenvolvido em [4]. A partir dessa taxa, 
com o objetivo de se obter as frequências relacionadas 
aos ritmos de EEG (0,5 a 40Hz), utilizou-se a Análise 
Multiresolução (AMR) realizando a decomposição em 8 
níveis, pela Transformada Wavelet Discreta (DWT) 
conforme Tabela 1. Para essa decomposição foi adotada 
como wavelet-mãe a Daubechies db4, muito utilizada na 
literatura [3]. Na Tabela 1 podem ser observadas as 
frequências referentes às aproximações e detalhes 
relacionados a cada nível de decomposição. 
 

Tabela 1: Lista de frequências relacionadas a cada nível 
de decomposição para um sinal de 250 Hz de frequência 
de amostragem. 
 

Nível de 
decomposição 

Aproximações A 
em Hz 

Detalhes D 
em Hz 

1 0 – 63 63 – 125 

2 0 – 31 31 – 63 

3 0 – 16 16 – 31 

4 0 – 8 8 – 16 

5 0 – 4 4 – 8 

6 0 – 2 2 – 4 

7 0 – 1 1 – 2 

8 0 – 0,5 0,5 – 1 
 

Após a decomposição foi realizada a reconstrução 
utilizando apenas os detalhes e/ou aproximações 
desejadas, com o objetivo de analisar apenas a faixa de 
frequência importante. 

Eliminação de padrões com características de 
EOG – O sinal de EOG pode ser utilizado em uma 
interface homem máquina (IHM) para acionamentos de 
dispositivos de hardware, por meio do reconhecimento 
dos trechos do sinal que foram realizados movimentos 
oculares. Porém, em um sinal de EEG o movimento 
ocular, bem como a piscada palpebral, pode interferir no 
sinal, e sua detecção pode ser realizada da mesma forma 
que em um registro de EOG. 

Inicialmente o sinal de EEG foi decomposto em seus 
ritmos pela DWT conforme, mostrado anteriormente, na 
Tabela 1, com o objetivo de selecionar o melhor detalhe 
ou aproximação que represente de forma mais adequada 
o evento a ser detectado. Na análise de sinal de EOG 
tem-se interesse em sua envoltória, com a finalidade de 

Eliminação de artefatos 
no sinal de EEG 

Sim 

Não 

Artefatos com alta 
amplitude? 

A5 

Decomposição 
pela DWT 

Envoltória 

Sinal de EEG 
“sem” artefatos 

Detecção da 
Envoltória (EOG) 

D2 

Detecção da 
Envoltória (EMG) 

Envoltória 

Classificação por 
Limiar 

F3 

Classificação por 
Limiar 

1854



XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica – CBEB 2014 

 

 3

detectar os picos positivos e negativos do sinal. Para 
essa detecção foi suficiente uma faixa de frequência 
baixa, até 4Hz. Após a decomposição o sinal foi 
reconstruído por meio da DWT inversa. Conforme a 
Tabela 1, essa reconstrução pode ser realizada utilizando 
apenas a aproximação 5 (A5). 

Após a reconstrução do sinal de EEG pela 
aproximação A5, a qual evidencia as características do 
artefato de movimento ocular, foi realizado o cálculo da 
envoltória. Neste trabalho foi desenvolvida uma nova 
abordagem de detecção de envoltória para sinais de 
EOG baseada na expansão do sinal por meio da 
utilização de uma função exponencial. Com a utilização 
da função exponencial os valores de baixa amplitude 
são mapeados para valores ainda menores (compressão), 
e valores de maior amplitude são mapeados para valores 
ainda maiores (expansão), evidenciando os picos mais 
altos do sinal. Devido às características do sinal foi 
utilizada uma exponencial do tipo (ex-1) para a parte 
positiva, e (-ex+1) para a parte negativa do sinal 
(Equação 1), evidenciando os trechos com picos, tanto 
positivos quanto negativos e diminuindo a contribuição 
dos outros trechos. 

	 ),1()1( )min(

4

)max(

4

 x

xm

x

mx

eeEnvoltória          (1) 
 

onde x é o sinal de EEG com artefato de EOG 
evidenciado, m é uma máscara formada de valores igual 
a 0 e 1, em que m é 1 quando x > 0 e 0 caso contrário, e 
m  é o inverso de m. Assim a primeira parte da Equação 
1 atua apenas nos trechos positivos e a segunda parte 
nos trechos negativos. 

Por último realizou-se a detecção dos padrões 
relacionados ao movimento ocular. O sinal foi 
percorrido ponto a ponto, e o ponto que atingiu um 
limiar maior que três desvios padrões (3σ) para a parte 
positiva do sinal, e menor que -3σ para a parte negativa 
do sinal, foi classificado como pertencente ao 
movimento ocular. Assim, com a detecção dos pontos 
referentes a esse tipo de artefato presente no sinal de 
EEG, sua eliminação pode ser realizada de duas formas: 
a primeira seria eliminar todos os trechos de interesse 
que contenham os artefatos de EOG; e a segunda forma, 
que foi a adotada neste trabalho, para que não houvesse 
muitas perdas de trechos, somente os pontos detectados 
como artefato foram eliminados do sinal original, sendo 
substituídos pelo valor do ponto anterior ao artefato. 

Eliminação de padrões com características de 
EMG – O sinal de EMG pode ser utilizado em uma 
IHM para realizar acionamentos de dispositivos por 
indivíduos que possuam alguma atividade muscular. 
Nessa interface devem-se reconhecer os trechos do sinal 
que ocorreram uma contração muscular, ou seja, trecho 
que possui maior amplitude. Em um sinal de EEG a 
ativação da musculatura da cabeça e/ou pescoço pode 
interferir no sinal. Devido a grande variação de 
amplitude que ocorre durante a ativação muscular ou 
movimento do indivíduo, por exemplo, em uma 
deglutição, é suficiente para interferir no sinal de EEG. 

Após a decomposição do sinal de EEG pela DWT 
conforme Tabela 1, com o objetivo de selecionar o 

melhor detalhe ou aproximação que represente de forma 
mais adequada o evento a ser detectado. Na aquisição 
do sinal de EEG devido às características dos filtros do 
equipamento (passa-baixas de 100Hz), a maior parte das 
frequências relacionadas ao EMG já foi eliminada na 
aquisição. Observando a Tabela 1 verificou-se uma 
faixa de frequência que se obteve uma boa detecção da 
atividade muscular desta área, se encontra entre 31 e 
63Hz. Assim, após a decomposição foi realizada a 
reconstrução do sinal utilizando a DWT inversa apenas 
do detalhe de nível 2 (D2). 

Após a extração das características do EEG 
relacionadas à ativação muscular pelo detalhe D2, foi 
realizada a detecção da envoltória do sinal. Neste 
trabalho foi realizada uma abordagem no domínio do 
tempo baseada na detecção de envoltória muito utilizada 
na área de telecomunicações, por exemplo, em um 
receptor de rádio AM, ou seja, a demodulação. 
Demodulação é o ato de recuperar a onda modulante do 
sinal original que chega a um receptor. Analogamente, 
para o sinal de EMG, a onda modulante traz informação 
suficiente para a detecção do momento que ocorre a 
ativação muscular. Para essa demodulação existem 
vários dispositivos, porém neste trabalho foi adotado o 
modelo de um simples detector de envoltória 
constituído de um diodo e um filtro resistor-capacitor 
(RC), vide Figura 3. 

 
Figura 3: Circuito detector de envoltória com analogia 
para o EMG. 
 

O cálculo da envoltória foi baseado na carga e 
descarga do capacitor, em que o sinal resultante 
coletado no resistor seguiu a equação de descarga do 
capacitor segundo a Equação 2. 

,)( 0

t

eVtV


                               (2) 

onde V é o sinal de saída, t é o tempo, V0 é a tensão do 
capacitor carregado e τ é a constante de tempo 
determinada por RC. A escolha da constante de tempo 
RC foi realizada de forma que o capacitor descarregasse 
lentamente entre os picos positivos, ou seja, RC >> 1/ωc, 
onde ωc é a frequência gerada pela oscilação devido à 
descarga do capacitor. Experimentalmente um bom 
valor escolhido para RC foi 1000/ωc. 

Após o cálculo da envoltória realizou-se a 
classificação para detecção da ativação muscular. O 
traçado da envoltória foi percorrido ponto a ponto, e o 
ponto que atingiu um limiar maior que 3σ foi 
classificado como pertencente ao evento contração 
muscular. Alguns pontos durante a contração podem ser 
classificados de forma equivocada, logo para tornar a 
classificação mais uniforme foi realizada a aplicação de 
um filtro de mediana móvel, numa janela de 150 pontos. 
Da mesma forma que o artefato de EOG, apenas os 
pontos detectados como artefato relacionado à EMG 
foram eliminados do sinal original, sendo substituídos 
pelo valor do ponto anterior ao artefato. 

Sinal de 
EMG 

Envoltória 
do sinal 
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Resultados 
 

Eliminação de padrões com características de 
EOG – Na Figura 4a pode ser observado um trecho de 
sinal de EEG que possui artefato de piscada palpebral e 
o sinal reconstruído apenas com a A5 (Figura 4b). Na 
Figura 4c pode ser observada a envoltória de A5, 
calculado com a função exponencial. E na Figura 4d o 
reconhecimento do padrão do EOG. 
 

 

 

Figura 4: Sinal de EEG com artefato de EOG: (a) 
Original, (b) A5, (c) envoltória e (d) reconhecimento do 
padrão de EOG. 
 

Na Figura 5a pode ser observado um sinal de EEG 
com artefato de EOG, e na Figura 5b após eliminação 
desse tipo de artefato. 
 

 
Figura 5: Eliminação de artefato de EOG em um sinal 
de EEG: (a) original e (b) após eliminação do artefato. 
 

Eliminação de padrões com características de 
EMG – Na Figura 5a pode ser observado um trecho de 
sinal de EEG que possui artefato de movimento e o sinal 
reconstruído apenas com o D2 (Figura 5b). Na Figura 5c 
pode ser observada a envoltória de D2 em azul, 
calculado com o método baseado em um circuito 
demodulador. E ainda na Figura 5c, em vermelho, o 
reconhecimento do padrão do EMG. 
 

 
Figura 5: Sinal de EEG com artefato de EMG: (a) 
Original, (b) D2, (c) em azul a envoltória e em vermelho 
o reconhecimento do padrão de EMG. 

 

Na Figura 6a pode ser observado um sinal de EEG 
com artefato de EMG, e na Figura 6b após eliminação 
desse tipo de artefato. 

 
Figura 6: Eliminação de artefato de EMG em um sinal 
de EEG: (a) original e (b) após eliminação do artefato. 
 
Discussão 
 

A detecção e eliminação dos artefatos de todos os 80 
sinais adquiridos foram realizadas de forma automática. 
A remoção dos artefatos relacionados aos padrões de 

EOG e EMG de alta amplitude foi realizada de forma 
satisfatória. Alguns métodos de remoção desses 
artefatos podem ser encontrados em [5]. Neste trabalho 
apenas os pontos referentes aos artefatos foram 
eliminados, minimizando a perda excessiva de 
informação como ocorre em vários trabalhos descritos 
na literatura, por exemplo, em [6]. 

Esse algoritmo de detecção e eliminação de artefatos 
fisiológicos, aqui descritos, foi desenvolvido por [4] e é 
uma das etapas do algoritmo para detecção de 
movimento e imaginação do movimento das mãos em 
sinais de EEG. Assim, após a detecção dos artefatos no 
canal F3, foi realizada a eliminação dos pontos 
classificados como artefato de todos os canais utilizados 
no estudo (F3, F4, C3 e C4). 

Segundo [5] muitos trabalhos em ICM não abordam 
a eliminação de artefatos biológicos, e a maioria realiza 
essa eliminação por meio da utilização de apenas um 
limiar. Esse tipo de classificação pode eliminar uma 
grande quantidade de pontos que não sejam artefato, 
perdendo informações, ou ainda de forma inversa, pode 
restar artefatos de forma demasiada, a depender do 
limiar escolhido. 

Este trabalho realizou uma abordagem diferente de 
detecção e eliminação de artefatos fisiológicos, com o 
objetivo de minimizar a perda de pontos do sinal, 
aumentar a relação sinal ruído, e ainda diminuir o erro 
na etapa de classificação. E consequentemente evitar 
acionamentos equivocados de dispositivos em uma ICM. 
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