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Resumo: Este artigo descreve o desenvolvimento de filtros digitais 
usados para melhorar o desempenho, tarefas de aquisição e acom-
panhamento  de alvos móveis em ambientes submetidos a vibrações 
horizontais. Para especificar as condições de vibração usadas nos 
experimentos, acelerações triaxiais foram medidas em uma viatura 
blindada de combate. Modelos matemáticos para os sistemas eletro-
-hidráulicos da torre foram identificados. O ambiente vibratório foi 
reproduzido com um dispositivo projetado para repetir as condições 
de vibração da viatura blindada de combate com um software que 
comanda em tempo real válvulas e atuadores pneumáticos, projeta 
o alvo e a mira e adquire posição de um punho de atirador adaptado. 
A comparação entre resultados para experimentos de seguimento 
de alvo com e sem a utilização dos filros digitais é apresentada para 
um atirador. 

PalavRas-chave: vibração de corpo inteiro, filtros notch, identi-
ficação de sistemas; tarefas de acompanhamento, viatura blindada 
de combate.

abstRact: This paper describes the development of digital filters 
used to improve performance during target acquisition and tracking 
tasks in a horizontal vibration environment. For specifying vibration 
conditions used in the experiment, 3-DOF acceleration was mea-
sured in a main battle tank. Mathematical models for the electro-
-hydraulic turret system were identified. The vibration environment 
was reproduced with a device designed to meet the main battle tank 
vibration conditions with real-time software that commands valves 
and pneumatic actuators, displays the target and sight points and 
acquires position from an adapted gunner’s handle joystick. Compa-
rison of results between filtered and unfiltered target pursuing expe-
riments are presented for one gunner.

KeywoRds: whole-body vibration, notch filtering, system identifi-
cation; tracking tasks, main battle tank. 

1. Introdução
O atirador, em uma viatura blindada de combate (VBC) 

é o tripulante responsável pelo engajamento e acompanha-
mento de alvos. Em seu punho ele comanda dois sistemas 
eletro-hidráulicos da torre: os sistemas de elevação e de giro. 
O primeiro é responsável pela elevação e depressão do tubo 
do canhão enquanto o segundo comanda o movimento de 
rotação da torre, posicionando-a em azimute. 

Esta tarefa se enquadra em uma classe de problemas de 
controle motor conhecida como acompanhamento óculo-
manual ou coordenação visual-manual [1]. Consiste, basi-
camente, numa tarefa motora manual na qual o feedback é 
fornecido por informação visual [2]. A maior parte do pro-
cessamento neural responsável pelo controle motor e apren-
dizado da tarefa é feito pelo cerebelo, ambos em modos de 
feedback e feedforward [2-3]. 

 A vibração de corpo inteira introduz grandes perturbações 
em vários estágios da malha de controle, que inclui: controle 
oculomotor, propriocepção articular e muscular, assim como a 
alteração do tônus   muscular geral, para aumentar a estabilida-
de do corpo. Tais perturbações e as reações fisiológicas a elas 
podem, por hipótese, prejudicar a precisão da tarefa de rastre-
amento. No entanto, não é possível encontrar uma extensa lite-
ratura sobre os efeitos da vibração na coordenação oculomoto-
ra, já que na maior parte dos estudos as tarefas são executadas 
com o indivíduo estático. Este artigo aborda especificamente o 
projeto de filtros digitais para compensação do erro em tais ta-
refas de coordenação. Para tanto, projetou-se uma plataforma 
simuladora capaz de criar padrões de vibração especificamen-
te encontrados em uma VBC. Assim, vibrações, perturbações 
e tarefas visuais dentro de diferentes especificações podem ser 
facilmente implementadas, para estudar o controle motor de 
acompanhamento óculo-manual em diferentes cenários. 

Filtros digitais notch foram desenvolvidos a partir do estudo 
de coerência entre a vibração e o erro de acompanhamento do 
alvo. Alguns resultados da comparação dos desempenhos obtidos 
em experimentos, com e sem compensação, são apresentados.

2. Método
O estudo descrito neste artigo pode ser dividido em qua-

tro fases: análise de vibração, identificação dos sistemas di-
nâmicos eletro-hidráulicos da torre, projeto mecatrônico e 
construção do simulador e projeto dos filtros compensadores. 

3. Análise de Vibração
Vibração de corpo inteiro (VCI) ocorre quando o corpo 

humano encontra-se apoiado sobre uma superfície vibratória 
[4] e afeta a saúde, o conforto e o desempenho de tarefas 
[5]. A norma ISO 2631-1:1997 define métodos para avaliar 
a exposição humana à VCI que é quantificada pela acelera-
ção média quadrática (arms) e pelo valor dose de vibração 
(VDV) [5].

Tarefas de acompanhamento podem fornecer medidas 
flexíveis e precisas do desempenho do controle ou coordena-
ção sensorial e motor [6].

Foram conduzidos experimentos com uma VBC Leopard 
1 A5 (Fig. 1), para obter informação acerca da frequência e 
amplitudes de vibração a serem usadas no projeto do simula-
dor. Acelerações triaxiais foram coletadas simultaneamente 
do assoalho (Fig. 2) e do assento do atirador (Fig. 3) usando 
duas unidades de medida inercial MicroStrain 3DM GX2, 
com a viatura operando em terreno acidentado. No assento 
do atirador, a unidade de medida inercial foi instalada em um 
adaptador confeccionado para essa finalidade.
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Fig. 1: VBC Leopard 1 A5.

Fig. 2: Unidade de medida inercial instalada no centro de 
rotação da torre.

Fig. 3: Unidade de medida inercial instalada no assento do 
atirador.

Os dados foram coletados com taxas de amostragem de 
160 Hz e 250 Hz. Três experimentos foram conduzidos para 
cada taxa de amostragem, usando o mesmo caminho em ter-
reno acidentado. Valor dose de vibração, aceleração RMS e 
fator de crista foram calculados para verificação das condi-
ções de impacto de acordo com a norma ISO 2631-1:1997. A 
densidade de potência spectral (PSD) foi calculada usando o 
método de Welch, com uma superposição de 50%, janela de 
Hamming com atenuação de lóbulo lateral de 42,5 dB e re-
solução em frequência entre 0,05 e 0,15 Hz. A PSD mostrou, 
para as acelerações horizontais, primeiros picos entre 0,5 e 
1 Hz. As acelerações RMS colhidas no assoalho, para dados 

não-ponderados, variaram entre 2 e 4 m/s2. Estes resultados 
são apresentados em [7].

4. Identificação de Sistemas
A modelagem caixa preta é especialmente útil quando 

modelos analíticos que exigem conhecimento físico prévio 
do sistema são de difícil obtenção. Os parâmetros, num con-
junto de modelos desta classe, basicamente se ajustam aos 
dados e não refletem necessariamente características físicas 
do sistema [8]. Um conjunto de modelos candidatos foi se-
lecionado para a identificação da dinâmica da torre da VBC 
e posterior emprego no software de simulação. Os modelos 
mais usuais encontrados na literatura podem ser resumidos 
pela seguinte  expressão de diferenças em tempo discreto:

      
(1)

 
onde q representa o operador atraso. Os termos y, u e e 

representam respectivamente saída, entrada e ruído [8].
Para a identificação do sistema de giro (ou azimute), uma 

unidade de medida inercial foi posicionada no eixo primário do 
punho do atirador (Fig. 4) e outra no centro de rotação da torre 
(Fig. 2). Para identificação do sistema de elevação, um sensor 
foi posicionado no eixo secundário do punho do atirador (Fig. 
5) e outra na culatra do canhão (Fig. 6). Dados simultâneos de 
ambas as unidades de medida foram coletados enquanto entra-
das degrau no punho eram executadas pelo operador.

Estruturas autoregressivas com variáveis exógenas (ARX), 
autoregressivas não-lineares com variáveis exógenas (NARX), 
de resposta ao impulso finita (FIR) e não-linear de resposta ao 
impulso finita (NFIR) foram investigadas para identificação das 
dinâmicas do armamento. Um modelo NFIR de primeira ordem 
e outro FIR de segunda ordem demonstraram melhor se ajus-
tar aos dados experimentais com baixos custos computacionais 
respectivamente para os sistemas de azimute e elevação [9,10]:


k
=0.023678462978uk–1+ 0.0003749133262uk–1  

–0.000365048668uk–1
(2)

Y
k
 = 0,129229241uk–1 + 0,12691243uk–2 (3)

Fig. 4: Unidade de medida inercial instalada no eixo primário 
do punho.
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Fig 5.  Unidade de medida inercial instalada no eixo secundá-
rio do punho.

Fig. 6: Unidade de medida inercial instalada na culatra do canhão.

5. Projeto Mecatrônico e Construção do 
Simulador

O simulador desenvolvido consiste de uma plataforma, na 
qual foram fixados assento e punho do operador, que se move 
horizontalmente. Um atuador pneumático controlado por um 
painel constituído por filtro de linha, válvula reguladora de 
pressão e válvula direcional, atua movendo a plataforma. Os 
tempos de resposta da válvula reguladora de pressão e da vál-
vula direcional foram especificados para atender aos requisi-
tos de frequência. De modo a ter a mesma transmissibilidade 
de assento, um assento original do atirador da VBC Leopard 
foi usado. A Fig. 7 mostra o equipamento completo durante 
um experimento com vibrações longitudinais. O equipamento 
pode também ser utilizado para vibrações laterais.

Fig. 7: Experimento com vibração de entrada longitudinal.

Um instrumento virtual (IV) foi desenvolvido em LabView 
para comandar a válvula reguladora de pressão e a válvula 
direcional por meio de uma placa de aquisição multi-IO USB 
National Instruments. Este IV também gravava os dados de 
aceleração triaxial da unidade de medida inercial afixada ao 
chassis da plataforma móvel, assim como os dados de posição 
do punho do atirador, usando um par de potenciômetros. A 
trajetória de alvo em movimento e um cursor de pontaria são 
projetados em tempo real em um anteparo (Fig. 7). A dinâmica 
da torre é simulada para a geração do deslocamento do cursor 
de pontaria utilizando-se as Eq. 2 e Eq. 3, respectivamente 
para os sistemas de azimute e elevação.

6. Testes com Voluntários
Os testes com voluntários foram aprovados pelo Comitê 

de Ética do HUCFF/UFRJ. Os atiradores foram instruídos 
sobre o experimento e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). 

Seções de treinamento foram conduzidas inicialmen-
te com o emprego de IV que não compensavam o sinal do 
punho do atirador. Ensaios estáticos e com vibrações de 0,5; 
1 Hz e aleatórias foram conduzidos para ambas as direções 
i.e, lateral e longitudinal. No início de cada experimento, um 
cursor simulando um alvo aparecia aleatoriamente em um 
dos quarto cantos da tela de projeção e se deslocava com 
suave inclinação até o canto horizontalmente oposto. Outro 
cursor, que simulava a mira do atirador surgia simultanea-
mente no centro da tela de projeção. 

Na pesquisa foram selecionados três voluntários, que fo-
ram instruídos a engajar o alvo o mais rápido possível e a par-
tir de então, acompanhá-los o mais próximo que pudessem. 
Cada experimento durava um minuto. Acelerações triaxiais, 
erro de pontaria em azimute e em elevação, e posições do 
punho em azimute e elevação eram coletados a uma taxa de 
amostragem de 40 Hz. 

Após as sessões de treinamento e com os voluntários 
considerados treinados, outros experimentos foram realiza-
dos e seus resultados serviram de base para projeto de filtros 
compensadores.

7. Projeto dos Filtros Compensadores
Para compensação do erro de pontaria a coerência entre 

sinal do punho e erro de pontaria foi calculada. A expressão 
da coerência ordinária é dada por [11]: 

(4)

onde  corresponde ao espectro cruzado entre os sinais x e y e  
corresponde ao auto-espectro do sinal i.

Os filtros notch são empregados onde se deseja anular a 
contribuição de uma determinada frequência no espectro de 
um sinal. Sendo assim, foram projetados filtros com frequ-
ências de entalhe correspondentes às dos picos de coerência 
entre sinal e erro. Estudos de coerência média para cinco en-
saios com cada condição (estático; 0,5 Hz; 1 Hz e vibrações 
aleatórias) e direção de vibração (lateral e longitudinal) fo-
ram realizados. Observou-se um maior número de picos nas 
frequências de 1, 3 e 4 Hz. Foram investigados, portanto, 
filtros com essas frequências de entalhe e larguras de banda 
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Tabela 1: Resumo comparativo dos desempenhos dos instrumentos virtuais (desempenhos médios), EMQ: Erro Médio Quadrático.

Direção Vibração Direção Erro Critério de Desempenho

Condição de Vibração

Aleatória 1 Hz

Ñ. Filt Bw=0,1 Bw=0,2 Ñ. Filt Bw=0,1 Bw=0,2
Lo

ng
itu

di
na

l

Azimute
Média (pixels) 0,5027 0,5268 0,4228 0,7574 0,5203 0,6213

EMQ (pixels) 3,0799 3,0717 2,9466 2,7553 2,7740 2,6942

Elevação
Média (pixels) 0,2501 0,3012 0,3084 0,5378 0,5232 0,5039

EMQ (pixels) 2,1961 2,4040 2,5114 2,2890 2,3198 2,2714

Total
Distância (pixels) 0,5768 0,6198 0,6127 1,0473 0,8370 0,9593

EMQ (pixels) 4,1708 4,2895 4,2922 3,9690 4,0119 3,9151

La
te

ra
l

Azimute
Média (pixels) 0,5635 0,3762 0,2163 0,4108 0,4094 0,3930

EMQ (pixels) 3,4390 3,3997 3,3628 3,6692 3,0246 3,0609

Elevação
Média (pixels) 0,1435 0,1307 0,2317 0,3187 0,1975 0,2219

EMQ (pixels) 2.1766 2,3860 2,5009 2,2727 2,1467 2,3148

Total
Distância (pixels) 0,5057 0,4016 0,4260 0,6038 0,5006 0,4883

EMQ (pixels) 4,4793 4,5938 4,6401 4,7624 4,1086 4,2620

de 0,1 e 0,2 Hz. A Fig. 8 apresenta um exemplo de estudo 
de coerência realizado para experimentos com vibração lateral 
de 1 Hz para um dos voluntários. Para a coerência entre o si-
nal em azimute (x) e erro em azimute a figura apresenta picos 
pronunciados nas frequências escolhidas (1, 3 e 4 Hz). Para 
a coerência entre o sinal em elevação e o erro em elevação, 
apesar da alta coerência, não há a presença de picos nas frequ-
ências de 1 e 3 Hz. A diferença entre as formas das curvas de 
coerência pode estar relacionada com as dinâmicas utilizadas 
para simular os sistemas de azimute e elevação – Eq. 2 e Eq. 
3 – que correspondem a dois tipos de filtros: um passa-tudo 
para o sistema de giro e um passa-baixa para o de elevação.

Fig. 8: Estudo de coerência entre sinal e erro, experimentos 
com Vib. Lat. de 1Hz.

Observa-se que outras larguras de banda poderiam ter 
sido empregadas, assim como frequências de entalhe não in-
teiras. Um número maior de filtros também poderia ter sido 
empregado. Nesse estudo, porém, foram utilizados apenas 
três filtros em série.

As Eq. 5 a Eq. 10 apresentam as equações de diferenças 
que exprimem os filtros notch IIR obtidos, de 2ª ordem, para 
os parâmetros desejados (frequências de entalhe Wc = 1, 3 e 
4 Hz; e larguras de banda Bw = 0,1 e 0,2 Hz).

Para Wc = 1 Hz e Bw = 0,1 Hz:


k
=0,99221x

k
 – 1,95998xk–1 + 0,99221xk–2 + 1,95998yk–1 

– 0,98441yk–2  
(5)

Para Wc = 3 Hz e Bw = 0,1 Hz:


k
= 0,99221x

k
–1,76813xk–1+0,99221xk–2+1,76813k–1 

– 0,98441k–2

(6)

Para Wc = 4 Hz e Bw = 0,1 Hz:


k
=0,99221xk–1,60542xk–1+0,99221xk–2+1,60542 k–1 

–0,98441k–2

(7)

Para Wc = 1 Hz e Bw = 0,2 Hz:


k
=0,98453xk – 1,94482xk–1+0,98453xk–2+1,94482k–1 

– 0,96907k–2

(8)

Para Wc = 3 Hz e Bw = 0,2 Hz:


k
=0,98453xk–1,75445xk–1+ 0,98453xk–2 + 1,75445k–1 

– 0,96907k–2

(9)

Para Wc = 4 Hz e Bw = 0,2 Hz:


k
=0,98453xk–1,59301xk–1+ 0,98453xk–2 + 1,59301k–1 

– 0,96907k–2

(10)

8. Resultados e Discussão

A Tabela 1 apresenta um quadro comparativo de resul-
tados para os experimentos realizados com vibrações alea-
tórias e de 1 Hz para os principais critérios de desempenho 
utilizados na pesquisa.  Na tabela, o negrito foi utilizado para 
evidenciar os resultados de desempenhos superiores obtidos 
nos experimentos com utilização de filtros quando compara-
dos com os sem utilização de filtros. Por outro lado, o itálico 
foi utilizado para indicar um desempenho dos filtros inferior 
ao da condição não-filtrada.

Da análise da Tabela 1, que apresenta resultados médios, 
observa-se que os experimentos com uso dos instrumentos 
virtuais com compensadores foram superiores nos critérios 
de médias de erros em azimute e em elevação para os ensaios 
com vibrações laterais de 1 Hz.

No sentido longitudinal, a Tabela 1 demonstra inconstân-
cia ao apresentar valores médios de desempenho inferiores 
para o filtro com largura de banda 0,1 Hz e superiores para 
o filtro com Bw = 0,2 Hz, nos experimentos com vibrações 
periódicas de 1 Hz. Essa diferença encontrada nos desempe-
nhos para os experimentos realizados em uma e outra direção 
sugere que o nível de erro presente no sinal do punho é maior 
em direção lateral, o que pode ser explicado pela transmissão 
de movimento. No sentido lateral, o movimento é transmi-
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tido em maior intensidade entre eixo lateral da plataforma e 
eixo vertical do punho. Tal transmissão de movimento deve 
ter sido responsável por movimentos involuntários principal-
mente no eixo primário do punho. A Tabela 1 mostra também 
que os filtros compensadores tiveram desempenho melhor ao 
compensar o erro em azimute.

O punho do atirador é desenhado para minimizar os efei-
tos da transmissão de movimentos involuntários. Assim, a 
postura do atirador é tal que antebraço e mão se alinhem, em 
posição neutra, com os eixos primário e secundário do pu-
nho (ver Fig. 7). Com movimentos em direção longitudinal, 
as forças longitudinais transmitidas pelas mãos ao punho, 
estando alinhadas com os eixos, não produzem torques no 
mesmo. Na direção lateral, isto só acontece em posição neu-
tra e, portanto, é possível que a resultante das forças laterais 
aplicadas das mãos ao punho produza torques indesejados.

Outra razão que explica a diferença encontrada nos de-
sempenhos em direção lateral e longitudinal, nos experimen-
tos a 1 Hz , surge do próprio estudo de coerência realizado. 
Por questões práticas, decidiu-se por implementar apenas 
três filtros notch para os picos de coerência entre sinal do 
punho e erro mais frequentes (1, 3 e 4 Hz). É possível que 
para um melhor desempenho no sentido longitudinal fossem 
necessários outros filtros em outros picos encontrados. Ob-
servando a Fig. 8, que apresenta o estudo de coerência para 
vibrações longitudinais de 1 Hz, percebe-se outros importan-
tes picos de coerência às frequências de 6 e 8 Hz, que para a 
direção lateral apresentam coerências bem menores (Fig. 8). 
De certa forma, o erro parece estar mais distribuído ao longo 
do espectro em experimentos em direção longitudinal que 
para aqueles em direção lateral, e, portanto ao privilegiar fre-
quências menores (1, 3 e 4 Hz) priorizou-se o desempenho 
em direção lateral. 

Para os ensaios realizados com vibrações aleatórias, de 
uma maneira geral, o desempenho dos softwares desenvolvi-
dos com filtros compensadores, no critério EMQ, foi ligeira-
mente inferior. Na análise dos resultados médios, a Tabela 1 
mostra que o filtro com largura de banda 0,1 Hz apresentou 
melhores desempenhos nas médias dos erros em azimute e 
em elevação e no EMQ em azimute, para os experimentos 
com vibração aleatória lateral, apresentado desempenho in-
ferior apenas para o erro em elevação que provocou desem-
penho global inferior neste critério.

A Tabela 1 exibe o desempenho superior do filtro com Bw 
= 0,1 Hz, no critério média dos erros, para os experimentos 
com vibração longitudinal de 1Hz e com vibração lateral ale-
atória e de 1Hz.

Cabe destacar ainda que o filtro com largura de banda 0,1 
Hz parece ter obtido desempenhos semelhantes ou melhores 
que os com 0,2 Hz, em quase todos os conjuntos de experi-
mentos realizados (ver Tabela 1, valores médios longitudi-
nais estáticos e laterais aleatórios e de 1 Hz). Decorre daí, 
portanto, que a sintonia da largura de banda dos filtros possa 
produzir resultados ainda melhores.

Finalmente, ressalta-se que a energia contida nos ensaios 
em laboratório é maior que as que efetivamente ocorrem em 
campo. Vibrações periódicas induzidas em laboratório são 
acompanhadas de uma série de harmônicos que não constam 
do espectro de um veículo. As vibrações aleatórias desenvol-
vidas em laboratório possuem espectro mais próximo do que 
ocorre efetivamente em campo, tanto pelo nível de energia 
quanto pela dispersão da mesma, ao longo do espectro. Para 
os experimentos conduzidos nessas condições de vibração 

não foi possível garantir a consistência na melhoria dos de-
sempenhos em ambos os critérios. Isto sugere que, possivel-
mente, os resultados positivos obtidos para os experimentos 
conduzidos com vibração periódica de 1 Hz em laboratório 
não se reproduziriam necessariamente em campo.

9. Conclusões
O presente artigo apresentou estudo desenvolvido corre-

lacionando vibração e impactos horizontais e desempenho 
em tarefas de acompanhamento.

Motivado por uma importante questão no campo da En-
genharia de Defesa, o acompanhamento de alvos em blin-
dados, buscou-se reconstituir, em laboratório, o ambiente 
vibratório de uma viatura blindada de combate (VBC) e sua 
tarefa de aquisição e acompanhamento de alvos.

A partir de testes de campo, foram especificadas frequên-
cia e amplitude para simulação das vibrações horizontais de 
uma VBC, bem como foram identificados modelos matemá-
ticos (Eq. 2 e Eq. 3) para simulação da dinâmica da torre de 
uma VBC.

Foi construído o dispositivo simulador das vibrações e 
foram realizados ensaios com três voluntários, nas seguintes 
condições: vibrações longitudinais e laterais; ensaios estáti-
cos, com vibrações periódicas de 0,5 e 1 Hz e com vibrações 
aleatórias; ensaios com e sem compensação de erro.

Os ensaios de comparação dos instrumentos sem e com 
compensadores mostraram que os filtros compensadores me-
lhoram o desempenho de mira sujeita à vibração do atirador, 
no critério de erro médio quadrático, de forma constante para 
ensaios com vibração lateral periódica de 1 Hz. No critério 
média dos erros, o instrumento virtual com filtros de largura 
de banda de 0,1 Hz apresentou desempenho semelhante ou 
superior em quase todos os casos, o que constitui também 
em resultado bastante positivo. Os softwares com compen-
sação tiveram desempenho melhor na compensação do erro 
em azimute em ambas as direções, para os critérios EMQ e 
média dos erros, em quase todas as condições de vibração 
(Tabela 1).

Cabe ressaltar que os instrumentos virtuais, ao simula-
rem a dinâmica da torre, já embarcavam filtros que visavam 
à minimização dos efeitos de vibração. Portanto, os resul-
tados demonstraram que é possível melhorar ainda mais o 
desempenho nas tarefas de acompanhamento.

Em razão do exposto, o presente trabalho apresenta uma 
contribuição dentro do tema proposto, uma vez que permitiu 
um maior conhecimento dos espectros de vibração da VBC 
Leopard, de sua transmissibilidade de assento, e da dinâmica 
de seus sistemas da torre.

Sobretudo, os resultados deste trabalho indicam que pro-
jetos de veículos futuros poderão se beneficiar do estudo 
aqui realizado, para melhorarem o desempenho de seus sis-
temas de pontaria. No entanto, cabe ressaltar, que o proble-
ma da pontaria de um blindado é bem mais complexo que o 
aqui simulado, e deste modo o aprofundamento da pesquisa 
é necessário. O presente trabalho limitou-se à execução de 
ensaios com vibração em apenas um grau de liberdade e a 
tarefa simulada contou também com simplificações.

Ainda como contribuição da presente pesquisa, cita-se o 
desenvolvimento da plataforma aqui utilizada, a qual poderá 
ser empregada em qualquer pesquisa que necessite imprimir, 
com repetibilidade, perfis de vibrações horizontais de baixa 
frequência a indivíduos realizando tarefas de coordenação 
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óculo-motora manual. 
Por fim, acredita-se que a melhor precisão da escolha das 

frequências de entalhe, seleção de outros tamanhos de largu-
ra de banda e de atenuação, poderá conduzir a resultados ain-
da melhores que os apresentados neste trabalho. Outros tipos 
de filtro, tais como passa baixa de 1ª e 2ª ordens, com fre-
quências de corte variadas poderão também ser investigados.
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