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Resumo: Caracterizamos e constatamos via simulação computacional a viabilidade de se 
desenvolver um dispositivo de baixo custo que meça pequenas diferenças de potencial em um 
sistema não convencional, por exemplo: um sistema biológico, onde a diferença de potencial é em 

alguns casos da ordem de mV110−

podendo chegar a mV210−

.  
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INTRODUÇÃO 
 
Sistemas biológicos, a exemplo o corpo 
humano, funcionam como um grande circuito 
elétrico onde o comando central é o cérebro.  
O cérebro se comunica e comanda os 
diversos órgãos do corpo humano através de 
sinais bastante característicos. Tais sinais 
podem ser medidos e identificados. Dentre 
esses sinais podemos citar os do coração, dos 
músculos, e da posição angular dos olhos. A 
importância desses sinais no diagnóstico de 
doenças levou ao desenvolvimento de vários 
equipamentos, entre eles o eletrocardiógrafo, 
eletromiógrafo. No entanto, pouco ainda se 
sabe sobre os mecanismos que regem o 
pensamento e a memória, instigando dessa 
forma o interesse de monitorar sinais 
biológicos, internos ao nosso corpo, tais como 
sinais eletroencefalográficos. As freqüências 
envolvidas nestes sinais biológicos são [1,2]:  
 

Sinal Amplitude Freqüência 

ECG 0,5 a 4 mV  0,01 a 250 Hz 

EMG 90 mV a 100 µV  0 a 10 kHz 

EOG 

0,5 a 3,5 mV (varia 20µV por 

grau de movimento ocular) 

0 (dc) a 100 Hz 

EEG 100µV a 20µV    0,1 a 42 Hz 

 
A atividade elétrica cerebral é originada 
principalmente pelo fluxo de corrente 
extracelular associado aos potenciais 
sinápticos enquanto que a origem da atividade 
magnética cerebral se atribui ao fluxo 
intracelular que flui no interior dos neurônios. 
Os neurônios mais propriamente os axônios  
são como condutores elétricos encapados 
com isolantes (fios elétricos), por onde a 
corrente elétrica circula, a bainha de mielina 

(substancia branca do cérebro) que envolve 
este condutor biológico é sua capa isolante. A 
condução elétrica é otimizada quando a 
espessura da bainha de mielina atinge  0,2 do 
diâmetro total do axônio mielinizado [3].  
Potenciais elétricos cerebrais, são gerados 
pela atividade cerebral, podem ser observados 
usando técnicas de amplificação apropriadas. 
O sinal medido é denominado de EEG 
(electroencephalogram).  
Alguns tipos de deficiência física podem fazer 
com que o paciente perca o controle de 
determinados músculos de seu corpo, 
dificultando ou até mesmo impossibilitando a 
interação do indivíduo com o meio à sua volta. 
Mas apesar das dificuldades, eles ainda 
apresentam atividade elétrica cerebral em 
níveis quase sempre normais e/ou controle de 
determinados músculos não afetados. De 
acordo com pesquisas recentes [1,2], espera-
se que existam padrões de potenciais elétricos 
do corpo humano (sistema), os quais possam 
ser identificados com sendo um padrão 
voluntariamente reproduzível pelo mesmo 
sistema, dentro de determinadas condições; 
Sendo assim a captura e identificação destes 
padrões elétricos, levam a um padrão lógico, 
que portanto pode ser utilizado para acionar 
(controlar) dispositivos. A aplicação é 
imediata, podendo inclusive melhorar 
significativamente a capacidade de 
comunicação de indivíduos com determinados 
tipos de deficiência, de forma a facilitar a 
interação do mesmo com o meio à sua volta. 
O principal objetivo deste trabalho é 
caracterizar via simulações um sistema para 
aquisição de pequenos potenciais elétricos, 
tais como sinais biológicos do corpo humano. 
Entendemos por sinal biológico do corpo 
humano, qualquer diferença de potencial que 
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possamos medir no mesmo, podendo ser 
sinais de ECG, EMG, EOG e EEG ou a 
superposição de todos ao mesmo tempo.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados obtidos foram bastante 
satisfatórios. Este projeto possui uma fase 
analógica de captura e tratamento dos sinais 
biológicos e uma segunda fase digital de 
armazenamento para posterior tratamento e 
análise destes sinais. 
O nosso sistema de medição de sinais 
biológicos segue o esquema abaixo: 
 

 
Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema 
para a aquisição de Sinais Biológicos  
 
Os sinais biológicos a serem medidos 
possuem amplitude muito baixa, da ordem de 
micro volts, por isso foi desenvolvida uma 
etapa de amplificação com ganho ajustável 
utilizando amplificadores de instrumentação de 
precisão INA118 [1,2]. Depois do processo de 
amplificação é realizada a filtragem que tem 
como objetivos primordiais a eliminação de 
determinadas freqüências que possam 
atrapalhar a análise dos sinais, ou ainda, 
eliminar sinais que não sejam de origem 
biológica e limitar a faixa de freqüência dos 
sinais para a faixa que se deseja analisar. A 
estas perturbações independentes dos sinais 
biológicos de interesse chamamos de 
artefatos. No processo de filtragem, um 
circuito de seleção de freqüências, ou filtro, 
permite que sinais de certas freqüências 
cheguem à saída e atenua os sinais de outras 
freqüências indesejáveis, provenientes dos re_ 
feridos artefatos. Depois do condicionamento 
do sinal biológico (que consiste na 
amplificação e filtragem), temos uma etapa 
responsável por receber os sinais analógicos 
(já tratados), fazer a conversão desses sinais 
analógicos para sinais digitais e disponibilizá-
los em um conector de saída, para que 
possam posteriormente ser levados ao 
computador para serem analisados. 
A utilização do microcontrolador PIC 16F877A 
foi extremamente eficaz para realizar essa 
ultima etapa do sistema (conversão A/D e 

interface com o computador)[1,4], onde 
utilizamos uma resolução de 10 bits o que o 
transformou o projeto num projeto de baixo 
custo e maior capacidade de adaptação e 
utilização. 
Uma observação importante sobre o sistema 
de medição de sinais refere-se à análise do 
nível DC do sinal que foi feito de tal forma a 
obedecermos a limitação dos sinais 
analógicos aplicados nas entradas do próprio 
conversor. 
 
CONCLUSÃO 
 
Efetuou-se a caracterização e modelagem de 
um sistema de medida de sinais biológicos via 
simulações [1]. O dispositivo modelado via 
computação pode ser regulado com o devido 
cuidado para realizar leituras de sinais 
biológicos desde a ordem de micro volts à mili 
volts, envolvendo freqüências que vão desde 
0,1 Hz a 250 Hz. O dispositivo aqui 
caracterizado neste projeto de iniciação 
científica não se restringe a um único tipo de 
sinal biológico a ser medido. Isto proporciona 
a este projeto uma característica genérica, o 
que o torna mais interessante. Desta forma se 
desejamos estudar um sinal biológico 
específico, basta adaptar o dispositivo para o 
referido sinal. Mais detalhes sobre o circuito 
simulado estão no relatório final de iniciação 
cientifica [1].  
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