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Resumo: O acionamento de equipamentos elétricos por sinais sejam eles biológicos ou não, vem 
sendo muito utilizado nos últimos anos. Este relatório apresenta as atividades realizadas para o 
acionamento de equipamentos elétricos via sinais biológicos. Nele são apresentados os 
procedimentos para aquisição e processamento de sinais bioelétricos, em especial, os sinais do 
eletromiograma de superfície. Para a realização do projeto utilizaram-se sinais mioelétricos (SME) 
provenientes do músculo bíceps braquial.  
 
Palavras-chave: Acionamento bio-elétrico, acionamentos elétricos especiais. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 Equipamentos eletroeletrônicos estão 
espalhados por todo mundo e representam um 
importante papel para a humanidade. Na área 
médica, por exemplo, estes equipamentos são 
de suma importância, e consequentemente 
indispensáveis para a vida (ORTOLAN, 2002).  
 O acionamento de tais equipamentos 
hoje, principalmente no Brasil, é feitos 
manualmente. Isso requer um profissional 
capacitado, que nem sempre pode estar junto 
ao paciente, para executar tal ação. Devido 
este fato, o acionamento de equipamentos 
eletroeletrônicos via sinais bio-elétrico (sinais 
elétricos analógicos gerados pelos seres 
vivos) vem a suprir tal necessidade.  

Possibilitar que um indivíduo com 
problemas de locomoção realize tarefas 
simples como ligar equipamento elétrico sem 
tocá-lo pode melhorar muito a sua qualidade 
de vida. Este é outro fator que motiva o 
desenvolvimento deste projeto. Visando num 
futuro próximo aplicações mais sofisticadas, 
pretende-se começar com o domínio das 
técnicas de aquisição e processamento de 
sinais biológicos para tarefas mais simples 
como ligar/desligar um equipamento elétrico.   
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um 
sistema que permita acionar um equipamento 
eletroeletrônico usando sinais biológicos, tais 
como sinais mioelétricos (SME) provenientes 
do músculo bíceps braquial.  
Para fim de testes do projeto foi utilizado o 
equipamento Biomedical Measurement 
System KL-720, figura 1.  

 
 
Figura 1 – Equipamento medico 
 
O equipamento captura os sinais fisiológicos 
via eletrodos, converte-o para sinais 
analógicos (conversor A/D interno de 10 bits) e 
transmite este sinal, agora digital, através da 
porta RS232 a um micro-computador, 
compatível com IBM-PC.  
Diante dos resultados obtidos a partir dos 
testes realizados no equipamento, pôde-se 
observar que o anseio deste projeto poderia 
ser alcançado. A partir dos testes realizados 
foi possível implementar um novo circuito para 
aquisição do SME, visto que, o equipamento 
médico é demasiadamente grande e além de 
capturar sinais eletromiográficos também 
captura outros sinais biológicos como 
eletroencefalográficos e eletrocardiograma 
indesejáveis para os moldes deste projeto. 
O SME é um sinal analógico compreendido 
entre 0 e 500Hz. Na faixa de 0 a 20Hz, o sinal 
é originado por ruídos causados pelos 
artefatos de movimento, caracterizando sinais 
provenientes de movimento do cabo, do 
eletrodo em contato com a pele e até mesmo 
um movimento da pele. A faixa de freqüência 
em que o sinal mioelétrico possui uma maior 
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potência está compreendida entre 50 e 150 Hz 
(De LUCA, 1997). 
O sinal mioelétrico obtido com eletrodo de 
superfície tem sua amplitude máxima variando 

de 50µV a 5mV (ALMEIDA, 1997). 
Devido às características do SME, baixa 
amplitude e freqüência, que o torna vulnerável 
a ruídos, foram implementados diversos 
circuitos amplificadores e filtros, a fim de 
trabalhar com níveis de tensão relevante e 
minimizar influencias de sinais que não sejam 
SME.  
O circuito de aquisição construído mostrou-se 
eficaz, pois todo hardware foi projetado, 
simulado e testado em partes, o que minimiza 
as chances de erros no projeto final. Vale 
salientar ainda sua equiparidade com o 
equipamento médico. 
Posteriormente ao processo de aquisição, foi 
implementado um circuito para acionamento 
do PIC16F84, o programa implementado e 
gravado no microcontrolador foi feito em 
linguagem C, tendo por finalidade, 
basicamente, reconhecer o sinal de entrada e 
colocar na sua saída nível alto ou baixo.  
Para efeitos de experiência foi utilizado uma 
lâmpada fluorescente 127V/5W como 
equipamento elétrico. O circuito de potência 
para o acionamento/desacionamento do 
equipamento elétrico também se mostrou 
eficiente, tendo um optoacoplador com o 
propósito de isolar o circuito de potência, 
evitando possíveis choques elétricos no 
usuário/paciente e danos no restante do 
circuito. 
A figura 2 apresenta todo projeto desenvolvido 
montado. 
 

 
 
Figura 2 – Projeto montado. 
 
O principal problema encontrado nos testes 
realizados foi a presença de uma interferência 
proveniente da alimentação AC da fonte DC. A 
solução para tal foi a substituição desta fonte 
por baterias (sinal DC) de 12V.  
 

CONCLUSÃO 
 
O objetivo deste projeto foi alcançado, 
mostrando-se capaz de trabalhar com sinais 
eletromiográficos para acionar equipamentos 
elétricos, possibilitando ao usuário/paciente 
seu uso para o controle total de tais 
equipamentos. 
Por fim, o desenvolvimento deste projeto pode 
exibir sua viabilidade junto à vida das pessoas, 
principalmente portadores de deficiências 
físicas.  
A gravação e o monitoramento do SME do 
usuário/paciente via micro-computador, 
compatível com IBM-PC, são 
aperfeiçoamentos que poderiam ser 
implementados neste projeto em trabalhos 
futuros. Além de melhorias no programa do 
microcontrolador PIC16F84 e, caso haja 
necessidade, trocar o mesmo por outro 
microcontrolador com melhores 
funcionalidades.  
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