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RESUMO 

O reconhecimento de atividades humanas abrange diversas técnicas de 
classificação que permitem identificar padrões específicos do comportamento 
humano no momento da ocorrência. A identificação é realizada analisando dados 
gerados por diversos sensores corporais, entre os quais destaca-se o 
acelerômetro, pois responde tanto à frequência como à intensidade dos 
movimentos. A identificação de atividades é uma área bastante explorada. Porém, 
existem desafios que necessitam ser superados, podendo-se mencionar a 
necessidade de sistemas leves, de fácil uso e aceitação por parte dos usuários e 
que cumpram com requerimentos de consumo de energia e de processamento de 
grandes quantidades de dados. Neste trabalho apresenta-se o desenvolvimento 
do Sistema de Reconhecimento de atividades Humanas e Avaliação do Equilíbrio 
Postural, denominado SIRAH. O sistema está baseado no uso de um 
acelerômetro localizado na cintura do usuário. As duas fases do reconhecimento 
de atividades são apresentadas, fase Offline e fase Online. A fase Offline trata do 
treinamento de uma rede neural artificial do tipo perceptron de três camadas. No 
treinamento foram avaliados três estudos de caso com conjuntos de atributos 
diferentes, visando medir o desempenho do classificador na diferenciação de 3 
posturas e 4 atividades. No primeiro caso o treinamento foi realizado com 15 
atributos, gerados no domínio do tempo, com os que a rede neural artificial 
alcançou uma precisão de 94,40%. No segundo caso foram gerados 34 atributos 
tanto no domínio do tempo quanto da frequência. Uma vez treinada a rede neural 
artificial, esta classificou corretamente as posturas e atividades em 94,35% das 
vezes. No terceiro caso aplicou-se o método de seleção automática PCA (Principal 
Componente Analysis) no conjunto de 34 atributos. Com 20 componentes 
principais a rede neural artificial teve uma precisão de 95,55%. Na fase Online foi 
implementado no sistema SIRAH o modelo obtido no treinamento com o primeiro 
estudo de caso, com o objetivo de classificar dados novos do sensor em tempo 
real. Estes atributos são gerados exclusivamente no domínio do tempo, evitando a 
implementação da Transformada de Fourier no sistema, que aumentaria a 
complexidade computacional e o tempo de execução do algoritmo. O sistema 
SIRAH envia ao computador a atividade ou postura classificada, limitando desta 
forma a quantidade de informação transmitida na rede local. O sistema SIRAH 
também calcula a raiz do valor quadrático médio da aceleração horizontal e os 
deslocamentos nos eixos ântero-posterior e médio-lateral do centro de massa do 
corpo, indicadores da oscilação corporal, parâmetros sugeridos como medida do 
equilíbrio na postura ereta semi-estática. Para validar esta funcionalidade foram 
realizados testes que alteram o sistema de controle postural, usados para avaliar o 
equilíbrio. Os resultados dos testes mostraram que o acelerômetro consegue 
diferenciar estas condições, concluindo-se que esta funcionalidade torna ao 
sistema SIRAH uma ferramenta válida na avaliação da oscilação corporal 
continua, que pode ser usada em ambientes externos a clínicas e laboratórios 
especializados. SIRAH, com suas duas funcionalidades, é um sistema confortável 
e de fácil uso, pois sua localização não atrapalha os movimentos dos usuários.  



Palavras-chave: Inteligência ambiental. Ambientes inteligentes. Internet das 
coisas. Reconhecimento de atividades humanas. Sensores. Sensores corporais. 
Acelerômetro. Classificação em tempo real. Redes neurais artificiais. Oscilação 
corporal. Baropodômetro. 



ABSTRACT 

Human activity recognition encompasses varying classification techniques that 
identify of specific patterns of human behavior at the time of their occurrence. 
Identification is achieved by analyzing data generated by several body sensors, in 
particular the accelerometer, as it responds to both the frequency and the intensity 
of the movements. Human activity recognition is a well-explored area. However, 
there are challenges that need to be overcome, such as the need for light systems 
that are easy to use, user-friendly, that meet energy consumption requirements 
and can processes large amounts of data. In this research is presented the 
development of the of Human Activity Recognition and Balance Assessment 
System, denominated SIRAH. The system is based on an accelerometer used in 
the user's waist. Two phases of activity recognition are presented, offline phase 
and online phase. The offline phase deals with the training of an Artificial Neural 
Network. In the training, three case studies with different sets of features were 
evaluated in order to measure the performance of the classifier on the classification 
of 3 postures and 4 activities. In the first case, the Artificial Neural Network 
achieved an accuracy of 94.40% using 15 features generated in the time domain. 
In the second case, 34 features were generated in both time and frequency 
domains. Once the Artificial Neural Network was trained, it correctly classified the 
postures and activities in 94.35% of the instances. In the third case, the PCA 
(Principal Component Analysis) automatic selection method was applied to the 
second case study. With 20 components, the Artificial Neural Network had an 
accuracy of 95.55%. In the online phase, the model obtained training for the first 
case study was implemented in the SIRAH system to classify new sensor data in 
real time. These attributes are generated exclusively in the time domain and so the 
need to implement the Fourier Transform in the system is avoided. This would 
increase the computational complexity and the execution time of the algorithm. The 
SIRAH system only sends the classified activity or posture to the computer, 
thereby limiting the amount of information transmitted in the local network. The 
SIRAH system also calculates root mean square value for horizontal accelerations 
and the displacements on the anteroposterior and mediolateral axes of the body 
mass center, body sway indicators, suggested parameters for body sway 
measurement in quiet standing. To validate this functionality were performed tests 
that alter the balance control system, used to evaluate a person's balance. The 
results of the tests showed that the accelerometer can differentiate these 
conditions, concluding that the SIRAH system is a valid tool in the assessment of 
continuous body sway, which can be used in environments outside specialized 
clinics and laboratories. SIRAH, with its two functionalities, is a comfortable and 
easy to use system, because its location does not disturb the movements of the 
users. 

Key words - Ambient intelligence: Smart environments. Internet of things. Human 
activity recognition. Sensors. Wearable sensor. Accelerometer. Online 
classification. Real-time classification. Artificial neural network. Principal 
component analysis. Body sway. Baraopodometer.  
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

A Inteligência ambiental é um conceito que se refere a espaços melhorados 

com sensores, atuadores e software, que ajudam as pessoas no desenvolvimento 

das tarefas diárias. A evolução natural da Inteligência Ambiental é a Internet das 

Coisas, paradigma segundo o qual os dispositivos incluídos na Inteligência 

Ambiental estão conectados à Internet, compartilhando dados e cooperando entre 

eles para oferecer serviços de valor agregado. Estes conceitos estão sendo 

estudados há vários anos, mas sua implementação ainda está em andamento. 

As aplicações abrangidas na Inteligência Ambiental e na Internet das 

Coisas precisam conhecer o contexto dos usuários para poder oferecer serviços 

personalizados. Um componente fundamental do contexto dos usuários são as 

atividades realizadas diariamente, sendo aplicadas diversas técnicas para 

reconhece-las com bases na informação gerada por sensores localizados tanto no 

ambiente quanto no corpo dos indivíduos. 

O reconhecimento de atividades humanas é um campo de pesquisa 

produtivo e extenso que abrange diversas técnicas de classificação que permitem 

identificar padrões específicos do comportamento humano no momento da 

ocorrência. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento do SIstema de 

Reconhecimento de Atividades Humanas e Avaliacão do Equilíbrio Postural, 

denominado SIRAH, cujo elemento central é um acelerômetro, localizado na 

cintura do usuário.  

As posturas e atividades a serem identificadas pelo sistema são: posturas 

ereta, sentada e deitada e atividades: caminhar, correr, sentar-se e levantar-se. 

No texto são abordadas em detalhe as duas fases envolvidas na construição do 

sistema: fase Offline e fase Online. Na fase Offline se realizou o trienamento de 

uma Rede Neural Artificial, do tipo perceptron de três camadas, usando atributos 

dos sinias de aceleração, gerados nos dominios do tempo e da frequência. 
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Na fase Online, o modelo obtido no treinamento é implementado no próprio 

sistema SIRAH com o objetivo de classificar dados novos do sensor em tempo 

real. Desta forma o sistema realiza a classificação das posturas e atividades do 

usuário no momento da ocorrência. 

O sistema SIRAH também avalia a oscilação corporal na postura ereta 

semi-estática. Acredita-se que a oscilação corporal possui um role importante no 

controle do equilíbrio (MOE-NILSSEN; HELBOSTAD, 2002). Quando existe 

disfunção do equilíbrio postural, a amplitude da oscilação corporal pode exceder 

os limites de estabilidade e contribuir em uma queda. As quedas podem ser o 

resultado de fatores extrínsecos e intrínsecos, mas a contribuição de cada um 

muda com a idade. No envelhecimento existe um decremento nas causas 

externas devido a que a participação em atividades arriscadas diminui. 

Simultaneamente, existe um aumento das causas intrínsecas devido ao declínio 

funcional normal relacionado com a idade, pois parte do processo de 

envelhecimento normal, envolve decrementos nos receptores periférico, na função 

nervosa, cognição, atenção e na força muscular, altamente envolvidos na 

regulação de postura ereta. Assim, a disfunção do equilíbrio postural tem sido 

identificada como um fator de risco importante para futuras quedas, pelo que 

resulta interessante contar com uma ferramenta para seu análise e quantificação 

(SAUNDERS, 2013). 

O sistema SIRAH calcula a raiz do valor quadrático médio, ou valor RMS 

(do inglês Root Mean Square) da aceleração horizontal e os deslocamentos nos 

eixos ântero-posterior e médio-lateral do corpo, parâmetros que podem ser usados 

como indicadores da oscilação do corpo. Nesta aplicação o acelerômetro deve 

estar localizado no sacro, perto do centro de massa do corpo humano na postura 

ereta semi-estática. 

Este documento está dividido em sete capítulos. No primeiro capítulo são 

apresentados os objetivos da tese e marco geral da pesquisa, que abrange os 

conceitos e aplicações da Inteligência Ambiental e a Internet das Coisas. No 

segundo capítulo apresenta-se o estado da arte do reconhecimento de atividades 
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humanas com sensores corporais. No terceiro capítulo são explicadas as 

fases Offline e Online do reconhecimento de atividades usando acelerômetros, 

assim como os processos envolvidos em cada fase. No quarto capítulo 

apresenta-se o sistema SIRAH, explicando as atividades a serem reconhecidas e 

a localização do sensor, o tipo de acelerômetro e demais elementos de 

hardware usados. Neste capítulo detalha-se a implementação das duas 

fases do reconhecimento de atividades do sistema SIRAH, fase Offline e 

fase Online, assim como os resultados obtidos em cada processo. No 

quinto capítulo apresenta-se a implementação da avaliação do equilíbrio 

postural, os métodos utilizados e resultados do estudo realizado. No 

capítulo número seis é apresentada a conclusão desta pesquisa e os 

trabalhos futuros e finalmente no capitulo sete são apresentadas as referências. 
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6 CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO 

A pesquisa apresentada destinou-se a aprofundar teórica e empiricamente 

a problemática do reconhecimento de atividades humanas e a avaliação do 

equilíbrio postural. 

O reconhecimento de atividades humanas, é uma área que agrupa diversas 

técnicas de classificação, com o objetivo de identificar padrões do comportamento 

humano no momento da ocorrência. A identificação é realizada processando 

dados gerados por sensores localizados no ambiente ou no corpo do usuário.  

Neste trabalho projetou-se um sistema de reconhecimento de atividades, 

com base nos sinais geradas por um acelerômetro localizado na cintura do 

usuário. O sistema SIRAH pode reconhecer três posturas e quatro atividades de 

forma eficiente.  

No desenvolvimento do sistema SIRAH foram realizadas as duas fases do 

reconhecimento de atividades. A fase Offline e a fase Online. 

Na fase Offline, que trata do treinamento do algoritmo de aprendizagem, 

realizaram-se vários estudos de caso com diferentes conjuntos de treinamento. No 

primeiro caso examinou-se a precisão alcançada pela RNA treinada com um 

conjunto de atributos gerados no domínio do tempo. A precisão foi adequada, com 

uma classificação correta 94,40% das vezes. Posteriormente analisou-se o 

impacto do aumento e diversificação dos atributos na precisão, realizando outros 

dois estudos de caso. Nestes casos geraram-se 34 atributos tanto no domínio do 

tempo quanto da frequência. Observou-se que nem aumentar o número de 

atributos nem incluir atributos no domínio da frequência proporcionaram uma 

melhora significativa na precisão alcançada pelo classificador do primeiro estudo 

de caso, o que levou a analisar o desempenho desse modelo em cada atividade. 

A RNA classificou todas as posturas e as atividades caminhar e correr com uma 

precisão igual a 100%, mas este valor caiu para a atividade sentar-se em 88.8% e 

levantar-se 73,37%. Uma avaliação dos atributos permitiu constatar que estes 
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apresentam sobreposição para as duas atividades, devido a que ao ser 

segmentadas os sinais ficam muito parecidos, pelo que se concluiu que o erro de 

classificador é inerente a estas duas atividades. 

Como trabalho futuro nesta fase Offline propõe-se: 

 Estudar o efeito da segmentação na classificação, comparando os

resultados dos diferentes estudos de caso aplicando janelas

tamanhos diferentes, tanto sem sobreposição quanto com

sobreposição, para evitar a perda de informação nas uniões dos

segmentos;

 Avaliar a Teoria de Ressonância Adaptativa (Adaptative Resonance

Theory, ART) para reconhecimento de padrões e as vantagens que

apresenta frente as RNA MLP (Multy Layer Perceptron). As redes

MLP não podem aprender sucessivamente amenos que sejam

treinadas novamente com a informação antiga e a nova. Por outro

lado, as redes ART e suas variações como por exemplo, ARTMAP,

podem aprender novos padrões sem esquecer os já aprendidos no

passado o que resulta interessante e conveniente no reconhecimento

de atividades de atividades humanas, pois o sistema poderia ser

constantemente treinado, tomando em conta a variabilidade com que

o ser humano realiza as atividades no decorrer do tempo;

 Gerar outros atributos que permitam diferenciar de forma mais

precisa as atividades sentar-se e levantar-se, onde se observou o

pior desempenho do classificador. Entre estes atributos está por

exemplo, o ângulo de inclinação;

 Avaliar a possível inserção de um giroscópio no sistema SIRAH. No

trabalho de Shoaib et al., (2013) foram comparados vários algoritmos

de classificação treinados com atributos gerados no domínio do

tempo a partir dos sinais de um acelerômetro e de um giroscópio

embutidos em um smartphone. Os autores treinaram os algoritmos

com atributos do acelerômetro e do giroscópio independentemente;
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depois treinaram os algoritmos com os atributos dos dois sensores. 

Na maioria dos casos demostrou-se que os dois sensores se 

complementam no reconhecimento de atividades, apresentando uma 

maior precisão quando usados de maneira conjunta. Desta forma, 

implementar a classificação de atividades com os dois sensores 

incluído no módulo MPU-6050 representa uma opção que poderia 

melhorar o desempenho do sistema SIRAH e que vale a pena ser 

avaliada. 

Na fase Online implementou-se em um microcontrolador os processos de 

filtragem, geração e normalização de atributos, assim como o modelo obtido no 

treinamento do primeiro estudo de caso. Desta forma tem-se um sistema portável 

e confortável que pode classificar as três posturas e quatro atividades em tempo 

real.  

Entre as aplicações para este sistema mencionaram-se a monitorização da 

quantidade de atividade que realiza uma pessoa diariamente e a identificação de 

tempos longos de inatividade. Na fase Online do sistema SIRAH, resulta 

importante no futuro: 

 Validar a classificação Online realizando testes em ambientes não

supervisionados;

 Implementar o sistema SIRAH em um FPGA, dispositivo que permite

execução em paralelo, o que será aproveitado para aumentar a

velocidade de processamento das acelerações dos três eixos do

sensor;

 Analisar as transições entre posturas para melhorar a precisão na

classificação das atividades como sentar-se e levantar-se.

Além do reconhecimento de atividades, o sistema SIRAH calcula 

parâmetros relacionados com a oscilação postural na postura ereta semi-estática. 

A capacidade de manter o equilíbrio postural diminui com o processo de 

envelhecimento e algumas doenças, deixando a pessoa com maior risco de sofrer 
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quedas. Neste cenário, a aplicação do sistema SIRAH torna-se uma ferramenta 

interessante para análise e quantificação da oscilação corporal, além de monitorar 

pacientes em casa e ambientes clínicos. 

Na avaliação do equilíbrio postural foram estudados dois métodos. O 

primeiro corrige a inclinação do acelerômetro para obter as acelerações 

horizontais do CM nos eixos AP e ML, assim como os valores RMS. O segundo 

método calcula cinco parâmetros do CM: velocidade média, raio médio, frequência 

média e deslocamentos nos eixos AP e ML. Foram realizados vários testes que 

permitiram demostrar a capacidade dos métodos para diferenciar condições 

utilizadas na avaliação do equilíbrio postural.  

Nesta funcionalidade do sistema SIRAH o trabalho futuro estará focado em: 

 Realizar testes com maior quantidade de pessoas e mais condições,

com o objetivo de encontrar uma correlação entre os parâmetros

calculados com o acelerômetro e com o baropodômetro;

 Avaliar a pertinência da implementação da avaliação do equilíbrio

postural no próprio sistema, eliminando a transmissão das

acelerações até o computador;

 Avaliar a implementação do filtro Kalman com os dados do

acelerômetro e giroscópio localizados na região L3 para caracterizar

o equilíbrio postural. No trabalho de Jawad et al. (2013), os autores

utilizaram o filtro Kalman para estimar a orientação do corpo e com 

esta estimação calcularam a trajetória do CM em diferentes 

condições. Os autores reportaram um incremento nos 

deslocamentos do CM na medida em que a dificuldade imposta pela 

condição medida aumentava. Porém não foi realizada a comparação 

com uma plataforma de força devido a indisponibilidade do aparelho. 

Contudo, tomando em conta que o filtro Kalman realiza a fusão dos 

sensores corrigindo o drift do giroscópio e atenuando o ruído do 

acelerômetro, que permite calcular uma estimação robusta. Acredita-
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se que este é um método interessante e que deve também ser 

pesquisado para comparar com os resultados já obtidos; 

 Estudar outros métodos de avaliação do equilíbrio postural, por

exemplo os testes Timed up and go e a Escala de Equilíbrio de Berg,

para analisar as acelerações geradas nas tarefas de cada método,

buscando possíveis correlações com acelerômetro e poder

implementar assim novas aplicações clinicas e de monitoramento

remoto do sistema SIRAH.
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