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Desenvolvimento e avaliação de um sistema
dedicado para aquisição, armazenamento e

transmissão de sinais de pressão plantar dinâmicos
baseados em matriz de sensores resistivos

Mainara Santos de Oliveira, Cristiano Jacques Miosso, Member IEEE

Resumo—We describe the development and evaluation of a
high-resolution system to measure a person’s dynamic plantar
pressure. This paper details the first stage of this development as
well as preliminary results. The hardware under development is
composed of a high-resolution pressure sensor, a microcontroller
and a multiplexing system that interfaces the microcontroller and
the pressure sensor. The 3000E pressure sensor is responsible for
measuring the pressure levels at small areas under a person’s
foot, while the microcontroller selects the area to be sensed at
any individual time by using the multiplexers. After an area
is selected, the corresponding pressure value is read by the
microcontroller by using an A/D converter, and stored using
an internal SD card or sent to an external computer by using
a radio frequency transceiver. We also developed a piece of
software running on the microcontroller to control the acquisition
and transmission of data, as well as one running on a personal
computer in order to graphically analyse the collected data and
to perform offline processing. At this stage of the project, we have
designed the first version of the multiplexing hardware, as well
as a basic piece of software for plantar data acquisition. We also
performed some hardware simulations to test our design. Our
preliminary results suggest that the proposed system can access in
real time the high-resolution sensor units. In the next stage we will
implement the actual hardware and test it in real conditions. We
will also complete the software development, including a complete
analysis system running on the personal computer.

Index Terms—Biomedical measurements, pressure sensor,
plantar pressure, foot pressure distribution, monitoring system.

I. INTRODUÇÃO

A. Contextualização e Problematização

O pé humano está a todo momento sujeito à ação de forças
que fornecem o suporte, estabilidade e equilı́brio ao corpo
humano. Com o passar do tempo, o peso e os impactos diários
a este membro provocam alterações plantares e consequente-
mente levam a problemas de saúde.

Um moderno sistema que mapeia em detalhes a forma
de caminhar e/ou pisar de um indivı́duo tem contribuı́do na
realização de avaliações mais completas e objetivas nos trata-
mentos provenientes das alterações plantares. Este sistema está
sendo muito utilizado por médicos para detectar problemas
podais e também para prevenir várias doenças provenientes de
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problemas podais antes que estes apareçam, desde a infância
até a terceira idade.

Dependendo do formato dos pés, as consequências de uma
pisada errônea aparecem como dores, joanetes, encurtamento
de tendões, dentre outros. A sola do pé, que é a primeira
parte do corpo que sofre o impacto de uma corrida, está
suscetı́vel a problemas como a fascite plantar, lesão causada
pela inflamação da fascia plantar, estrutura responsável por
dar apoio ao arco do pé. Um dos motivos deste problema é a
sobrecarga.

Para corredores amadores e profissionais, além de atletas de
outros esportes, o sistema de medição da pressão plantar ajuda
a melhorar o rendimento. Muitas pessoas correm ou praticam
esportes e se queixam de dores nas costas, nas pernas, no
quadril, e acham que a culpa é do tênis e do terreno. Muitas
vezes o motivo é a forma de pisar, alguma deformidade nos pés
difı́cil de perceber a olho nu e dependendo do caso a correção é
feita com o uso de palmilhas especiais e de tênis adaptados ao
tipo de pisada do indivı́duo. Além disto, indivı́duos sedentários
queixam-se de dores nas costas, muitas das vezes provenientes
de uma má postura, a qual está relacionada com uma pisada
errônea.

Diante disto, nota-se a importância do acompanhamento
médico na prevenção de doenças ou futuras doenças causa-
das por uma pisada errônea. Por meio de um sistema de
aquisição dos dados de pressão plantar, este projeto traz na
sua composição a possibilidade de gerar um método de menor
custo que realize esta análise detalhada da pisada dinâmica.

B. Objetivos

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um
sistema de aquisição, armazenamento e transmissão de sinais
dinâmicos adquiridos através de pisada dinâmica. As funcio-
nalidades principais deste projeto são:

1) Coleta de dados a partir de um sensor de alta resolução
espacial;

2) Armazenamento de dados: Irá salvar em um cartão SD
os dados coletados a partir da marcha do indivı́duo;

3) Transmissão sem fio: Permitirá o envio dos dados para
um computador para que seja feita a análise dos dados
em meio virtual.

O projeto tem como objetivo a simulação do circuito,
visando um estudo mais completo e assim validando todo
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o projeto que deve ser implementado, sendo que o objetivo
final é validar o sistema eletrônico projetado, para que possa
adquirir dados provenientes da pisada de um indivı́duo e
transmiti-los para um computador, seja por uma transmissão
sem fio quanto por dados salvos em um cartão SD.

C. Justificativa

A pressão plantar pode refletir condições cinéticas e fı́sicas
de cada pessoa [1]. Com a medição da distribuição da pressão
plantar, ou seja, do movimento do pé na pisada e das mudanças
provenientes desta pisada ao longo da marcha é possı́vel
analisar a existência de deformidades podais, identificando
problemas de coluna, lesões por esporte, áreas de maior
pressão nos pés de pacientes diabeticos, dentre outros.

A contribuição deste projeto está na viabilidade de projetar
um sistema de análise da pressão plantar que possui baixo
custo, quando comparado aos que são encontrados no mercado
atual, e que possa ser utilizado por profissionais de saúde para
análise de indivı́duos de baixa renda.

A contribuição social deste projeto se dá por meio do avanço
no âmbito da saúde de indivı́duos que não possuem renda
para utilizar tais sistemas de medição, trazendo a prevenção
de futuros problemas de saúde, a minimização ou eliminação
de doenças causadas pela falta de uma análise mais crı́tica da
pressão plantar.

D. Estrutura da dissertação

Este capı́tulo apresentou um contexto introdutório sobre os
problemas podais e o sistema de medição de pressão plantar,
além de mencionar os objetivos do projeto e a contribuição
que se obtém ao atacá-los.

As próximas seções estão divididas em 5 capı́tulos, dis-
tribuı́dos entre a apresentação teórica necessária sobre todo o
projeto, a metodologia que irá apresentar como será dividido
o projeto por meio dos sistemas que serão utilizados, os
resultados preliminares adquiridos por meio da simulação
feita até o presente momento e as próximas etapas que serão
realizadas no TCC 2, além de mencionar as etapas cumpridas
para a apresentação deste.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capı́tulo inicia-se toda a base teórica do projeto. As
próximas seções apresentam em detalhes o sensor de pressão
e o microcontrolador que serão utilizados no projeto, além de
toda a fundamentação teórica de pressão plantar e de como é
feita a medição desta.

A. Pressão plantar

As medidas quantitativas da qualidade do movimento hu-
mano são importantes para discriminar as condições pa-
tológicas e de saúde, sendo assim, a análise da distribuição
do peso corporal e dos impactos causados por este sob o pé
é de extrema importância para tratamentos de úlceras, fascite
plantar, sistema postural, dentre outros. [14]

A pressão plantar é definida pela carga que atua sobre
os pés quando estamos caminhando, correndo e até mesmo

parados. De acordo com Menkveld et al., as tarefas funcionais
realizadas pelos pés durante a marcha são: [13]

1) Reconhecimento da carga de impacto sobre o calcanhar;
2) Adaptação com o terreno durante a sobrecarga;
3) Estabilidade e distribuição da carga no pé;
4) Propulsão causada para progressão do próximo passo.
Para a análise da distribuição da pressão plantar é ne-

cessário, basicamente, ter conhecimento sobre os tipos de pés
e os tipos de pisadas. O pé é classificado como pé plano,
pé cavo ou pé normal, já as pisadas são classificadas como
pronada, supinada ou normal.

O pé classificado como plano é o famoso ”pé chato”,
caracterizado pela planta do pé ficar em contato com o solo,
em sua maior parte e ocorrer a diminuição do arco longitudinal
do pé, que vai dos dedos até o calcanhar. O pé é classificado
como normal quando apresenta a largura da impressão plantar
do médiopé correspondente a 1/3 da largura da impressão
plantar do antepé [10]. O pé classificado como cavo ou
arqueado apresenta um aumento excessivo do arco longitudinal
da base plantar do pé, desde os dedos até o calcanhar. Na
figura 1 pode ser observado os tipos de pés.

Figura 1. Tipos de pés. Fonte: [5]

A pisada classificada como normal está relacionada com o
pé normal. O pé toca o solo pelo lado externo do calcanhar e
vai rolando pela parte interna para absorver e distribuir a força,
por fim, a pisada é finalizada no centro da planta do pé. [10]
A figura 2 ilustra a impressão deixada por esta pisada.

Figura 2. Pisada normal. Fonte: [10]

A pisada pronada está relacionada com o pé plano. Esta é
caracterizada pelo contato com o solo que se inicia do lado
externo do calcanhar, ocorrendo a rotação acentuada do pé
para dentro. A figura 3 ilustra a impressão deixada por esta
pisada.
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Figura 3. Pisada pronada. Fonte: [10]

A pisada classificada como supinada está relacionada com o
pé cavo. O contato inicial ocorre na borda externa do calcanhar
e se mantém na região lateral da planta, terminando a passada
na mesma base lateral e com uma pequena pressão sob a lateral
oposta. A figura 2 ilustra a impressão deixada por esta pisada.

Figura 4. Pisada supinada. Fonte: [10]

B. Estratégia para medição da pressão plantar

Os estudos relacionados à pressão plantar tem crescido
substancialmente nos últimos anos. Vários destes estudos se
tornaram possı́veis graças ao avanço do sistema de análise
de pressão plantar, também nomeado baropodometria. Estes
estudos se destacam por permitir, além do estudo de doenças
e deformidades plantares, a verificação da influência de de-
terminados tratamentos ou cirurgias; por exemplo, através de
um estudo comparativo sobre qual a contribuição da disfunção
muscular dos membros inferiores na alteração da distribuição
da pressão plantar e consequente ulceração do pé em pacientes
diabéticos, além de possibilitar a criação e análise de soluções
que melhorem a distribuição da pressão plantar por parte do
paciente, utilizando palmilhas ortopédicas de acordo com a
sua pisada, como exemplo. [1] [11]

O mercado atual possui dois tipos de tecnologia ba-
ropodométrica: sistemas de plataforma e sistemas in-
shoe(acoplados aos pés).

Os sistemas classificados como de plataforma podem ser
analisados dinamicamente, com multi-passos em uma plata-
forma de pressão ou uma pisada aleatória. A Figura 5 ilustra
um sistema de plataforma, o qual o paciente dá uma pisada
aleatória sob o dispositivo, já a figura 6 ilustra o mesmo
sistema, mas onde o paciente pode caminhar ao longo de sua
extensão.

Figura 5. Sistema de plataforma emed, do fabricante Novel. Fonte: [7]

Figura 6. Sistema de plataforma Zebris, do fabricante Medical GmbH. Fonte:
[3]

Os sistemas in-shoe são utilizados dentro do sapato e
com circuitos eletrônicos posicionados no corpo. A figura 7
ilustra um sistema in-shoe, o qual o paciente pode caminhar
livremente enquanto os dados coletados são armazenados no
dispositivo e/ou enviados via wireless para um computador.

Figura 7. Sistema in-shoe F-scan, do fabricante Tekscan. Fonte: [8]

Peron, Ximenes e Fleury desenvolveram uma palmilha de
látex com sistema de sensores para análise da pressão plantar
em indivı́duos autistas. O sensor utilizado neste sistema foi o
sensor de pressão FlexiForce, também do fabricante Tekscan,
o qual possui baixa resolução espacial. Este sistema é clas-
sificado como in-shoe. A figura 8 ilustra a distribuição dos
sensores de pressão ao longo da palmilha de látex. [6]

Os sistemas in-shoe possuem vantagens em relação aos
sistemas de plataforma, como por exemplo no seu uso, já que
este não está restrito à uma área especı́fica e pode ser utilizado
fora da clı́nica.
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Figura 8. Sensores de pressão FlexiForce distribuı́dos sobre uma palmilha de
látex. Fonte: [6]

C. Sensor de pressão 3000E

Serão empregados sensores de pressão do modelo 3000E,
ilustrado na figura 9, do fabricante Tekscan. O sensor é
caracterizado por sua facilidade de uso em qualquer indı́viduo,
já que possui uma altura de 31.37 cm e largura de 18.26 cm.
Este sensor possui 954 elementos sensores que capturam a
pressão exercida pelo pé quando caminhamos sob este. Além
disto, o sensor trabalha na faixa de pressão de 517 a 862 kPa,
sendo considerado sensı́vel. Extremamente fino, possuindo 0.2
mm de espessura e se encaixa em tênis, sandálias e outros
com facilidade e sem causar desconforto. O sensor é baseado
em tecnologia resistiva, o qual cada elemento sensor possui
resistência variável cujo valor é mais elevado quando não é
aplicada força ao mesmo. [15]

Figura 9. Sensor de pressão 3000E. Fonte: [4]

D. O Microcontrolador MSP430

O microcontrolador que será utilizado no projeto é da
linha de microcontroladores da Texas Instruments, o MSP430.
Estes microcontroladores possuem vários modos de baixo
consumo, sendo seu principal diferencial, o qual ligam e
desligam periféricos e retornam rápido ou devagar ao modo de
consumo completo, sendo feito através de bits no registrador
de estado(status register). A unidade de processamento do
MSP430 possui um total de 16 registradores de 16 bits cada,
além disto, sua CPU possui um conjunto de 51 instruções. O
MSP430 possui uma série de periféricos disponı́veis, dentre
os quais tem-se timers, conversores analógico-digitais, conver-
sores digital-analógicos, USARTs, comparadores analógicos,
amplificadores operacionais, dentre outros. [12]

Será utilizado o modelo MSP430F2274(RF2500), obser-
vado na figura 10 em sua placa de desenvolvimento. Este
microcontrolador permite a utilização de um conjunto de
baterias do tipo AAA para desenvolvimento de projetos, além
de um protocolo de transmissão SimpliciTI, o qual permite
transferência de dados com baixo consumo de energia. O
desempenho deste modelo é de 16 MHz, possui conver-
sor analógico-digital que trabalha com uma transmissão de
200 kbps de 10 bits, além de possuir transceptor de rádio
frequência multi-canal CC2500, que trabalha na faixa de
2400,0 a 2483,5 MHz, com o objetivo de transmissão sem
fio de baixa potência. [4]

Figura 10. Placa de desenvolvimento com microcontrolador MSP430F2274.
Fonte: [2]

III. METODOLOGIA

A. Sistema de Aquisição de Dados

O sistema de aquisição de dados é dividido em 2 partes:
1) Circuito de controle: Sistema responsável por analisar

os pontos de intersecção de linhas e colunas do sensor
de pressão e medir a resistência em cada ponto de
passagem;

2) Sistema de conversão analógico-digital: Responsável por
receber os dados de resistência em cada ponto de pas-
sagem (medida analógica) e convertê-los para medidas
digitais.

1) Circuito de controle: O circuito de controle tem por
base o esquemático ilustrado na figura 11. Este esquemático
mostra como funciona internamente o sensor de pressão 3000E
e como devem ser obtidas as medidas de pressão plantar.

Figura 11. Esquemático do sistema de aquisição de dados. Fonte: [9]

O circuito de controle utilizará 03 decodificadores modelo
74LS137, 60 amplificadores operacionais modelo LM741 e 08
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chaves analógicas modelo ADG508A quando for implemen-
tado. O decodificador 74LS137 será utilizado para selecionar
as colunas do sensor de pressão e a chave analógica ADG508A
para selecionar as linhas. O decodificador utiliza três seletores
os quais determinam qual saı́da obterá nı́vel baixo, com
isto, utilizou-se inversores para que nesta saı́da especı́fica
seja gerado nı́vel alto para que a tensão seja gerada em
cada coluna. Cada amplificador operacional será realimentado
negativamente com a saı́da de uma linha do sensor de pressão,
sendo que a saı́da do amplificador operacional irá liberar uma
corrente para a chave analógica. A chave analógica possui
três seletores que determinam qual das 8 entradas será lida
e gerará tal tensão em sua única saı́da. Com a saı́da de
cada amplificador operacional ligada nas 8 entradas a serem
selecionadas e a partir do que é gerado nos seletores a sua
única saı́da gerará a tensão de uma de suas 8 entradas.

2) Sistema de conversão analógico-digital: Este sistema
será projetado utilizando o conversor analógico-digital do
microcontrolador, com isto será utilizado um código com co-
mandos especı́ficos do próprio microcontrolador para realizar
tal conversão.

B. Sistema de armazenamento de dados

As informações obtidas a partir da conversão analógico-
digital do sensor de pressão serão armazenados em um cartão
SD a partir de um módulo que será incluı́do no microconc-
trolador. Os dados serão armazenados na mesma taxa em que
são lidos para que posteriormente seja feita a análise completa
dos dados.

C. Sistema de transmissão sem fio

Neste sistema será utilizado o transceptor de rádio
frequência multi-canal CC2500 do próprio microcontrolador.
Como a taxa de transmissão pode ser considerada baixa
quando comparada aos valores que devem ser obtidos por
segundo, serão utilizados pontos estratégicos do pé para a
transmissão sem fio, com isto, apenas pontos especı́ficos
serão transmitidos para um computador pessoal. Levando em
conta a frequência de amostragem permitida pelo sistema
e considerando a resolução espacial e temporal da pressão
plantar, não será um problema transmitir pontos especı́ficos
já que o sistema também armazenará todos os dados em um
cartão SD.

D. Sistema para análise dos dados

A partir dos dados provenientes do sensor de pressão será
utilizada uma técnica de visualização para análise dos dados.
Tal técnica utilizará um formato de pé e ilustrará uma escala
de cores, tal escala condiz com os nı́veis de pressão plantar
em cada ponto de sensoriamento, ilustrando assim os dados
obtidos.

IV. RESULTADOS PRELIMINARES

Os resultados alcançados até o momento são as simulações
do sensor de pressão 3000E e do circuito de controle para
aquisição dos dados provenientes do sensor de pressão.

A partir do esquemático da figura 11 foi feita a simulação do
sensor de pressão utilizando potenciômetros, os quais simulam
os valores de pressão a cada pisada. Observe na figura 12 a
simulação do sensor de pressão 3000E, com apenas 5 linhas
e 5 colunas, lembrando que o sensor possui um total de 60
linhas e 21 colunas.

Figura 12. Simulação do sensor de pressão 3000E feita no software Proteus.

Simulou-se as 5 linhas de todas as colunas com as seguintes
resistências:

• Linha 1: 1000Ω
• Linha 2: 850Ω
• Linha 3: 660Ω
• Linha 4: 500Ω
• Linha 5: 360Ω
A saı́da do microcontrolador gera uma tensão de 5V em

cada coluna, com isto, a fórmula que determina a tensão
de saı́da em cada linha pode ser observada abaixo, sendo
que a resistência de 1000Ω foi a utilizada no amplificador
operacional:

Figura 13. Fórmula que determina tensão de saı́da

A figura 14 ilustra a seqüência de resultados nas medidas
das 5 linhas, ordenadamente.

A partir da simulação do sensor de pressão, iniciou-se então
a simulação do circuito de controle. Este circuito pode ser
observado na figura 15 e ilustra também o diagrama de todo
o circuito que foi simulado até o momento.

O software utilizado na simulação faz o controle das linhas
e colunas, apenas de acordo com o número de linhas e
colunas do sensor simulado. O código gera as saı́das para as
três entradas do decodificador e os três seletores da chave
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Figura 14. Resultado obtido nas 5 linhas, respectivamente.

Figura 15. Simulação do sistema de controle feito no software Proteus.

analógica, com isto, para cada coluna selecionada todas as
linhas serão lidas, da primeira à última, uma por vez. Após a
leitura da última linha o código seleciona a próxima coluna
e faz a leitura de todas as linhas, seguindo este raciocı́nio
quantas vezes for necessário.

Todo o projeto está passı́vel de modificação quando for im-
plementado, principalmente a utilização do sensor de pressão
3000E. Como não existe nenhum projeto que tenha utilizado
tal sensor para medição da pressão plantar, apenas os utilizados
pelo próprio fabricante, pode haver alguma dificuldade na
coleta dos dados. Com isto, caso ocorra alguma dificuldade
na utilização do sensor de pressão 3000E, este será subs-
tituı́do por vários sensores de pressão FlexiForce, assim como
pode ser observado na figura 8. Caso seja necessária esta
mudança, será utilizada a mesma lógica mencionada neste
trabalho, ou seja, será utilizado vários sensores de pressão
FlexiForce alinhados em várias linhas e colunas, para obter
vários pontos da pressão plantar, gerando assim uma maior
precisão dos resultados quando comparado aos projetos já
realizados anteriormente com tal sensor.

V. PRÓXIMAS ETAPAS

Para controle do tempo de produção do projeto foi utilizado
um cronograma para simulação, produção teórica e produção
prática. A tabela I lista a divisão das etapas do projeto.
Observa-se na tabela II as atividades realizadas para confecção
do TCC 1 e a tabela III lista as atividades que serão executadas
no TCC 2.

Tabela I
DIVISÃO DAS ETAPAS DO PROJETO.

Número Etapa
1 Levantamento bibliográfico
2 Simular o sensor utilizando potenciômetros
3 Controle manual das chaves analógicas
4 Testar variações nos potenciômetros, variando as chaves
5 Substituir as fontes por saı́das do microcontrolador
6 Fazer uma primeira versão do programa do microcontrolador
7 Especificações detalhadas do programa do microcontrolador
8 Elaboração do diagrama de circuito
9 Especificações detalhadas

10 Escrita do relatório de TCC 1
11 Elaboração do layout da placa
12 Implementação da placa de circuito impresso
13 Programa do microcontrolador
14 Extração dos dados do cartão SD
15 Recepção dos dados transmitidos sem fio
16 Visualização online/offline das pressões
17 Testes de hardware e software
18 Definição do estudo de caso
19 Condução dos experimentos do estudo de caso
20 Análise dos resultados
21 Escrita do relatório de TCC 2
22 Preparação da apresentação de TCC 2
23 Apresentação de TCC 2

Tabela II
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO TCC 1.

Etapa Mês 9 Mês 10 Mês 11
1 • • •
2 •
3 •
4 •
5 •
6 •
7 •
8 •
9 •

10 • • •

Tabela III
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO TCC 2.

Etapa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7
11 • •
12 • •
13 • •
14 •
15 •
16 • •
17 • •
18 •
19 • •
20 • • •
21 • • •
22 •
23 •

REFERÊNCIAS

[1] R.J. Abboud, D.I. Rowley, and R.W. Newton. Lower limb muscle
dysfunction may contribute to foot ulceration in diabetic patients. Clinical
Biomechanics, vol. 15, pp.37-45 edition, 2000.

[2] Texas Instruments. User’s guide, eZ430-RF2500 Development Tool. 2009.
[3] The zebris fdm-system-gait analysis for research and clinical applicati-

ons. Disponı́vel em http://www.zebris.de/english/pdf/FDM-System GB
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setembro de 2014.

[9] Tekscan Pressure and Force Measurement Technology. Disponı́vel em
http://www.tekscan.com/tekscan-technology#hardware. Último acesso em
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de 2014.


