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Resumo 

O trabalho se pauta no estudo e no levantamento do hardware a ser utilizado para medir 

sinais biomédicos, sendo projetado teoricamente para medir: Eletrocardiograma (ECG), 

Eletroencefalograma (EEG) e Eletromiografia (EMG). É orientado a projetar e implementar um 

sistema de aquisição e condicionamento desses biosinais, mantendo um foco prático e 

implementando o projeto especificadamente para o Eletrocardiograma. Segue a diretriz de ser um 

sistema de baixo custo para protótipo e de fácil reprodutibilidade, ao mesmo tempo que deve 

manter a robustez e a versatilidade de medir os distintos sinais. Ao longo do trabalho é apresentada 

uma revisão biográfica que abrange os principais conceitos teóricos para pavimentar o projeto 

desenvolvido. É discorrido sobre origem fisiológica e as características eletrônicas dos três sinais 

propostos. É feita uma fundamentação teórica dos componentes fundamentais a este tipo de 

instrumentação: Conversores A/D, microcontroladores e amplificadores operacionais. Seguido de 

uma análise das características técnicas dos componentes sugeridos e/ou utilizados no trabalho: 

ADS1211, MCP3911, INA114, OPA227, PIC18F4550 e PIC24FV32KA302. São discutidas as 

principais topologias de aquisição proposta pela literatura, para definição do projeto. Este é 

simulado, implementado e analisado sob diferentes perspectivas. Embora não seja o foco, o 

restante do sistema de medição é levantado e indicado, com destaque para a comunicação SPI e a 

conversão A/D. O sistema de medição é por fim montado em protoboard e analisado o aquisitor de 

ECG, avaliando-se as coerências e incoerências do hardware proposto.  
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Abstract 

This work is guided in the study and hardware survey for measuring biomedical signals, 

being projected for measuring: Electrocardiogram (ECG), Electroencephalogram (EEG) and 

Electromyography (EMG). It is oriented to design and develop an acquisition and conditioning 

system of these biosignals, keeping a practice focus and developing the project specifically for the 

electrocardiogram . It will follow the guidelines of being a low cost prototype and easily 

reproducible system, while it should also maintain the strength and versatility to measure different 

signals. The work presents a biographical review that covers the main theoretical concepts to pave 

the developed Project. It is spoken of the physiological origin and electronic characteristics of the 

three proposes signs. A theoretical foundation of the fundamental components is made to this type 

of instrumentation: A/D converters, microcontrollers and operational amplifiers. Followed by an 

analysis of the technical characteristics of the components suggested and/or been used at the work: 

ADS1211, MCP3911, INA114, OPA227, PIC18F4550 and PIC24FV32KA302. It is discussed the 

main proposed topologies of literature for the project definition. It is simulated, implemented and 

analyzed from different point of views. Although not being the focus, the rest of the measuring 

system is raised and noted, highlighting the SPI communication and the A/D conversion. The 

measuring system is finally assembled into a protoboard and analyzed the ECG logger, evaluating 

the consistencies and inconsistencies of the proposed hardware.  
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1. Introdução 

A maioria dos processos fisiológicos geram sinais que podem ser medidos com o 

objetivo de rastrear e mapear o comportamento do processo. Esses sinais ditam a 

natureza e o funcionamento dos processos que podem ser bioquímicos (hormônios, 

neurotransmissores, potenciais elétricos) ou físicos (pressão e temperatura).  

Doenças ou defeitos no sistema biológico do corpo humano causam uma série de 

alterações nos processos fisiológicos, que acarretam em patologias causadoras de um mal 

funcionamento do sistema. Geralmente tais patologias alteram o padrão dos sinais 

biomédicos, permitindo sua detecção.   

Rastrear essas patologias não é difícil quando é conhecido o modelo do sistema em 

medida. Por exemplo, infecções podem ser diagnosticadas através do aumento da 

temperatura do corpo, que pode ser medida facilmente. A medição da temperatura, 

apesar de ser tarefa simples, tem grande importância para a medicina (RANGAYYAN, 

2002). 

1.1 Relevância do Tema 

É essencial a compreensão das grandezas envolvidas ao projeto, tais como: Forma 

de onda, amplitude, banda de frequência, relação sinal ruído, origem dos ruídos, normas 

e padrões utilizados. (ZANETTI, 2013) Se tratando de um único sistema de aquisição 

capaz de adquirir de forma confiável os sinais de EEG, ECG e EMG um enfoque especial 

deve ser dado no estudo das características dos sinais. Um ponto comum deve ser achado 

de tal forma a tornar o sistema mais versátil e flexível, mantendo o compromisso com a 

confiabilidade do sinal.  

A aquisição digital dos biosinais ganhou popularidade em cima dos modos de 

registro analógicos devido a uma série de vantagens. A aquisição digital trouxe consigo 

flexibilidade de desenvolvimento, revisões com microcontroladores digitais, filtros, ajuste 

de ganho e a sensibilidade. A aquisição digital também substituiu o uso do micro filme e 
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do papel, também possibilitando o uso de técnicas de processamento digital de sinais 

(NUWER M. R., 1998). 

Consta-se, no mercado, muitos produtos de prateleira de ótima qualidade para o 

registro de diversos biosinais, alguns já fazem até mesmo a análise/diagnóstico em cima 

destes. Entretanto, o preço de um aparelho do gênero, no mercado nacional, pode chegar 

a mais de 25 mil reais (ZANETTI, 2013). O elevado custo inviabiliza sua aplicação em 

lugares com baixo orçamento, distribuição de equipamentos para pequenas cidades ou 

vilarejos, ampla aplicação em universidades para fins didáticos. O trabalho vem, portanto, 

com a motivação de um protótipo de baixo custo a ser usados a nível acadêmico e fornecer 

conteúdo científico para a comunidade acadêmica, principalmente o CEFET-MG, ser capaz 

de adentrar um pouco mais neste núcleo de conhecimento. 

1.2 Objetivos 

O trabalho tem por objetivo principal a construção de um protótipo para aquisição 

e condicionamento de biosinais que seja versátil, confiável e de fácil reprodutibilidade. 

Propõe-se ainda: 

 Convergir conhecimento em uma revisão bibliográfica sólida; 

 Estabelecer dados comparativos entre equipamentos, 

componentes, topologias e estratégias de condicionamento; 

 Desenvolver um sistema de condicionamento robusto para sinais 

de características diferentes; 

 Fazer a montagem e medições em cima do sistema desenvolvido; 

 Ter plausibilidade no registro do Eletrocardiograma; 

 Desenvolver estudos de caso de forma a engrandecer o trabalho; 

 Apresentar resultados satisfatórios para a comunidade científica 

de forma a pavimentar a continuidade deste trabalho. 
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1.3 Metodologia 

Devido ao fato de muitos componentes eletrônicos estarem disponíveis apenas via 

importação, para fins logísticos, primeiro foram definidos os parâmetros iniciais do 

projeto, através de um estudo superficial dos sinais a serem medidos, as características 

fundamentais de frequência, amplitude foram levantadas assim como configurações de 

conversores usualmente utilizados na literatura. Tais como banda de passagem, taxa de 

amostragem, resolução do conversor, ganho de amplificação, relação sinal-ruído (SNRR), 

rejeição de modo comum (CMRR) para que fossem definidos e comprados os principais 

componentes eletrônicos do sistema. Posteriormente foi feita a devida revisão 

bibliográfica que contemplou um estudo mais a fundo dos sinais e dos componentes em 

questão.   

Foi desenvolvido um levantamento das principais topologias utilizadas na 

aquisição destes sinais, e a partir da informação coletada, foi definido um projeto de 

instrumentação capaz de medir os sinais biomédicos, em especial o ECG. O circuito foi 

simulado e então os dados foram confrontados com o esperado, de forma que a simulação 

realimente o projeto. A partir daí o circuito foi implementado a nível de protótipo em um 

protoboard e aplicado em uma situação real e prática, validando a concepção do projeto. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Este capítulo apresenta uma introdução ao tema, ao objetivo, à metodologia e à 

proposta do trabalho, contextualizando-o e fornecendo insumo para a perspectiva de seu 

desenvolvimento. O Capítulo 2 abrange o levantamento teórico dos sinais biomédicos que 

serão utilizados durante o desenvolvimento, questões relativas à fisiologia do sinal, 

especialidades de registro e características elétricas do sinal serão levantadas.  

O Capítulo 3 faz uma revisão teórica sobre os principais elementos de Hardware 

utilizados no projeto, além de apresentar os componentes escolhidos e os motivos para 

tal.  

No Capítulo 4 é apresentado todo o desenvolvimento do projeto, utilizando os 

conhecimentos levantados anteriormente. E no Capítulo 5 são descritos os resultados e é 

feita a sua análise com o insumo de informação adquirido nos capítulos anteriores.  
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O Capítulo 6 apresenta a conclusão do trabalho, confrontando as expectativas para 

onde o projeto convergiu e propondo modificações e implementações para futuras 

pesquisas na mesma linha.  
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2. Sinais Bioelétricos 

A compreensão da origem e das características dos sinais é, como já foi dito, um 

fator obviamente fundamental para o desenvolvimento de um sistema de aquisição, 

condicionamento e registro dos dados referentes a eles, este capítulo desenvolverá a base 

teórica da fisiologia e características destes sinais.  

É apresentado nas secções seguintes os detalhes sobre, respectivamente, o 

eletroencefalograma (EEG), eletrocardiograma (ECG) e eletromiograma (EMG). Cada qual 

contém a origem fisiológica do sinal, características elétricas do mesmo, especificidades 

sobre seu registro e sugestões acerca de sua aquisição, dada pela literatura. 

2.1 Eletroencefalograma (EEG) 

O Eletroencefalograma é a medição e registro dos sinais da atividade elétrica 

cerebral. Processos fisiológicos e estímulos externos geram sinais em suas respectivas 

áreas do cérebro, que podem ser registrados utilizando eletrodos de superfície através do 

escalpo. Este sinal é uma superposição das várias atividades cerebrais na superfície 

cortical abaixo do eletrodo (RANGAYYAN, 2002). 

A eletroencefalografia nasceu em 1924 quando o físico alemão Hans Berger mediu 

a atividade cerebral humana. Desde então o EEG é usado para estudar o sistema nervoso, 

tendo bastante sucesso especialmente monitorando os estágios de sono e diagnosticando 

doenças como a epilepsia (HE, 2008) (RANGAYYAN, 2002). 

Além disso a eletroencefalografia também pode ser utilizada para confirmar, medir 

e localizar danos cerebrais em pacientes (NUWER M. R., 2005) , em  diagnóstico de 

distúrbios de sono, e interfaces cérebro-computador (CASSON, 2010). 

Portanto, a atividade cerebral pode ser medida eletricamente, de forma não 

invasiva, através MEG e da EEG. Ambos possuem uma resolução temporal muito baixa 

comparada aos outros métodos de mapeamento da atividade cerebral, esta chega a ser 

abaixo de 100 ms. Essa resolução acaba sendo limitada apenas pela taxa de conversão A/D 
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utilizada na medição (BAILLET, 2001). A resolução espacial, entretanto, não se aproxima 

de métodos como a PET (Positron Emission Tomography) ou a fMRI (Functional Magnetic 

Resonance Imaging). Para vias de se entender a causa da baixa resolução espacial, um 

eletrodo, durante o EEG, mede o campo gerado por aproximadamente 10 milhões de 

neurônios (NUNEZ, 2005). A Figura 2-1 ilustra os diferentes métodos de mapeamento da 

atividade cerebral, em uma comparação da sua viabilidade de resolução temporal em 

função da sua resolução espacial.  

 

Figura 2-1 – Representação da resolução espacial e temporal dos métodos não invasivos (azuis) e 
invasivos (vermelho) de mapeamento da atividade cerebral. (HE, 2008) 

2.1.1 Fisiologia do Sinal  

Todas as técnicas não invasivas de mapeamento neural são baseadas em sinais 

biofísicos relacionados à eletrofisiologia e ao metabolismo. O eletroencefalograma e a 

magnetoencefalgrama são baseados em princípios eletrofisiológicos. Já a tomografia 

(PET), e a ressonância magnética (fMRI) são baseadas em princípios hemodinâmicos (HE, 

2008). 

A EEG/MEG pode ser tratada como a superposição das correntes instantâneas por 

todo o cérebro. Reflete o comportamento síncrono de um agrupamento de neurônios em 
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uma determinada região. A medição em um nível macro pode ser insensível à ação de 

fontes de potencial com pequena duração. Componentes de altas frequências (>120Hz) 

relacionadas à atividade neural são pouco apresentadas nos sinais (NUWER M. R., 2005) 

(HE, 2008). 

O EEG/MEG são gerados por correntes iônicas induzidas por potenciais pós-

sinápticos (PPS). Esses potenciais são proporcionais às alterações de potencial da 

membrana, que podem ser excitatórias ou inibitórias. A Figura 2-2 apresenta o modelo de 

geração e medição dos potenciais através do EEG e do MEG.  

 

Figura 2-2 – Potenciais pós-sinápticos gerando atividade elétrica cerebral. (ZANETTI, 2013) 

Os campos magnéticos e potenciais elétricos no escalpo são gerados pela 

circulação das correntes iônicas no volume condutor interno e externo da membrana 

neuronal. Para que ocorra a medição e indicação no EEG/MEG é preciso que haja a 

superposição de milhões dessas fontes de corrente. (BAILLET, 2001) (ZANETTI, 2013). 

2.1.2 Registro do Sinal 

A Figura 2-3 mostra o padrão de disposição para eletrodos no escalpo, conhecido 

como Sistema Internacional 10-20. Os eletrodos são distribuídos em subintervalos de 10 

e 20% das distâncias entre pontos de referência (NUWER M. R., 1998). As distâncias entre 

os eletrodos devem ser simétricas aos eixos transversais do cérebro. (RANGAYYAN, 2002) 
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No padrão os eletrodos são nomeados de acordo com o respectivo osso do crânio. São 

utilizadas as letras Fp, F, T, C, P e O para indicar, respectivamente, as regiões frontopolar, 

frontal, temporal, central, parietal e occipital (ZANETTI, 2013). 

Os eletrodos localizados no hemisfério direito recebem números pares e no direito 

impares. Já os eletrodos centrais são nomeados com a letra “z”. O sinal coletado pelos 

eletrodos é conduzido ao sistema de aquisição. Cada canal do instrumento de aquisição 

amplifica a diferença de potencial entre dois pontos no escalpo em relação à um terceiro 

eletrodo posto em terra local (ZANETTI, 2013). 

 

Figura 2-3 – Nomenclatura de eletrodos para o Sistema Internacional 10-20. (NUWER M. R., 1998) 

A Federação Internacional da Neurofisiologia Clinica (do inglês: International 

Federation of Clinical Neurophysology - IFCN) aconselha o uso de um fitro anti-aliasing de 

70 Hz, com um ganho de pelo menos 12 dB/oitava. A conversão digital deve se dar em 

pelo menos 12 bits com um fundo com escala mínima de 0.5 µV.  A impedância dos 

eletrodos deve ser mantida abaixo de 5 kΩ e as impedâncias de entrada dos 

amplificadores devem se dar acima de 100 MΩ com a interferência crosstalk menor do 

que 1%. A CMRR deve ser de pelo menos 110 dB para cada canal. Ruidos adicionais devem 
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ser menores que 1,5 µV pico a pico e 0,5 µV rms para qualquer frequência de 0,5 a 100 Hz 

(NUWER M. R., 1998). 

Também recomenda (NUWER M. R., 1998) uma calibração do instrumento 

utilizando ondas quadradas de 100 µV, com 1 a 2 segundo de período, ela deve ser 

utilizada para garantir a integridade do sistema de aquisição e conversão.  

O eletroencefalograma é, portanto, o registro da diferença de potêncial em função 

do tempo entre dois pontos no escalpo, sendo a aquisição desses potenciais feita por meio 

de eletrodos distribuídos uniformemente no escalpo. Esses eletrodos geralmente são 

feitos de Prata ou Cloreto de Prata, por se aproximarem de eletrodos ideais. (ZANETTI, 

2013). 

2.1.3 Características do Sinal 

O EEG espontâneo apresenta amplitude de algumas dezenas de microvolts e maior 

presença das componentes de 0,1 a 100 Hz, sendo que as de interesse clínico se encontram 

na faixa de 1 a 70 Hz (ZANETTI, 2013). As bandas de frequência mais comuns da EEG 

podem ser consideradas como (RANGAYYAN, 2002): 

 Delta (δ) = 0,5 ≤ f < 4 Hz 

 Theta (θ) = 4 ≤ f < 8 Hz 

 Alpha (α) = 8 ≤ f < 13 Hz 

 Beta (β) = f > 13 Hz 
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Figura 2-4 – EEG padrão. a) Banda Delta. b) Banda Theta. c) Banda Alpha. d) Banda Beta. e) Bloqueando a 
banda alpha com o abrir dos olhos. f) escala temporal  (RANGAYYAN, 2002) 

A banda alpha é a principal banda relacionada ao descanso do cérebro, a condições 

de relaxamento, ela ainda pode ser substituída por frequências menores em outros 

estágios do sono, tem predominância na região occipital com uma amplitude de 30 a 50 

µV. A banda theta aparece nos primeiros estágios do sono, podendo ser medido em 

regiões parietais e temporais, sua amplitude também é menor do que 100 µV.  

A banda delta se apresenta em estágios de sono profundo, aparece principalmente 

na região frontal do córtex cerebral, com uma amplitude menor que 100 µV. Já a banda 

beta se apresenta com uma amplitude inferior a 30 µV, é mais presente em casos 

relacionados a ansiedade e à tensão e predominante nas regiões frontais e parietais 

(RANGAYYAN, 2002) (ZANETTI, 2013). 

A configuração típica usada é um filtro passa baixas em 75 Hz, registrando em uma 

escala gráfica de 100µV/cm e 30 mm/s por 10 a 20 minutos através de 8 a 16 canais 

simultâneos (RANGAYYAN, 2002). Sinais típicos detectados no escalpo estão na faixa de 

20 a 150 µV pico a pico com uma banda de 0,5 a 60 Hz. 

Na literatura é usual encontrar equipamentos com frequência de amostragem de 

1kHz. Sistemas de quatro canais são comuns em aplicações de interface cérebro-

computador. Embora sistemas modernos chegam a oferecer até 256 canais. 

A maior parte dos instrumentos de EEG comerciais utiliza uma resolução de 16 ou 

mais bits, embora a prática recomendável seja de 12 bits. Para efeitos de comparação, 
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sistemas tradicionais de registro no papel possuíam, no passado 7 bis de resolução 

(CASSON, 2010). 

2.1.4 Potêncial Evocado (PE) 

Ao estímulo dos sistemas sensoriais e motores, que causam a deflagração de PPS 

com sincronismo suficiente para gerar atividade elétrica mensurável, se dá o nome de 

potêncial evocado (PE). Estes são classificados de acordo com o estímulo aplicado, seja 

ele visual (PEV), auditivo (PEA), ou motor (PEM). Sendo esses os mais utilizados 

clinicamente (ZANETTI, 2013) (NUWER M. R., 1998). 

Dentre as técnicas de potencial evocado utilizadas para a EEG, incluem o registro 

em descanso, em hiperventilação, estimulação ótica, estimulação auditiva, registro do 

sono e durante uso de medicamentos específicos (BAILLET, 2001). 

Os PE são mais uma ferramenta para um diagnóstico adequado, uteis na estratégia 

não invasiva de avaliação e diagnóstico do sistema nervoso (RANGAYYAN, 2002), onde as 

anormalidades são detectadas observando-os no domínio do tempo, procurando alguma 

ausência de picos e vales, ou alterações na própria característica do PE. Nas Figura 2-5 e 

Figura 2-6 estão representadas, respectivamente, respostas padrões de PEV e PEA. 
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Figura 2-5 – PEV típico (ODOM, 2009) 

 

Figura 2-6 – PEA típico (NUWER M. , 1997) 
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2.2 Eletrocardiograma (ECG) 

O eletrocardiograma (ECG) é a manifestação elétrica da contração muscular do 

coração, e pode ser medida facilmente através de eletrodos posicionados no peito ou nos 

membros (RANGAYYAN, 2002). 

Desde sua invenção pelo alemão Willem Winthoven no início do século 20, o ECG é 

provavelmente o sinal biomédico mais utilizado e reconhecido. O ritmo do coração pode 

ser estimado facilmente contando as ondas identificadas (SANDHAM, 2007). 

A forma de onda do eletrocardiograma é alterada por doenças cardiovasculares e 

anomalias como arritmia, infarto do miocárdio, hipertrofia ventricular e outros 

problemas (RANGAYYAN, 2002). 

2.1.5 Fisiologia do Sinal 

O coração é uma bomba de quatro câmaras, possuindo dois átrios para a captação 

de sangue e dois ventrículos para bombeá-lo de volta ao corpo. A contração do coração é 

chamada de sístole enquanto à sua fase de repouso se dá o nome de diástole. 

O funcionamento do coração se baseia em eventos coordenados ritmicamente 

controlados por um sistema único de condução elétrica. O Átrio Sinusal é o marca-passo 

natural do coração, seu potencial de ação propaga por todo o coração, causando um 

padrão próprio de contração e relaxamento. A sequência de eventos e o tipo das ondas 

podem ser vistos nas Figura 2-7 e Figura 2-8 e também são descritos a seguir 

(RANGAYYAN, 2002) : 

 O nó do Átrio Sinusal dispara 

 O comando elétrico é propagado pela musculatura atrial, 

causando um movimento lento de contração do átrio. O que 

resulta na onda P da ECG. As ondas P são ondas lentas, de pequena 

amplitude (0,1 a 0,2 mV) com uma duração de 60 a 80 ms. 

 A onda enfrenta um atraso no átrio ventricular, causando o 

seguimento PQ, de duração de 60 a 80 ms. 
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 O estimulo elétrico espalha rapidamente, causando a contração 

dos ventrículos. Causando assim a onda QRS da ECG, uma onda 

acentuada com 1 mV de amplitude e 80 ms de duração. 

 É gerado o seguimento ST, um seguimento de onda longo que dura 

por volta de 100 a 120 ms depois da QRS. Causado pela duração 

do potencial muscular. 

 A relaxação dos ventrículos causa a onda T. Se trata de uma onda 

lenta, de amplitude de 0,1 a 0,3 mV com duração de 120 a 160 ms. 

 

Figura 2-7 – Propagação do pulso excitatório sobre o coração. Ciclo do coração. (RANGAYYAN, 2002) 

 

Figura 2-8 – Forma de onda da ECG e suas componentes indicadas. (YEH, 2008) 

2.1.6 Registro do Sinal 

Na prática clínica, a ECG é adquirida através de um padrão de 12 canais. Quatro 

eletrodos nos membros e seis no peito. 
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Este padrão também consta um pulso de calibração de 1mV de amplitude e 200 ms 

de duração, de tal forma a produzir um pulso de 1 cm de altura na saída. (RANGAYYAN, 

2002) (KRISHNA, 2009) (MANIKIDAN, 2014). 

A interface entre o corpo e o instrumento de medição é o eletrodo. A função do 

eletrodo é transformar a tensão causada pelos processos fisiológicos em um sinal 

eletrônico a ser medido. Os tipos de eletrodo são (TAJI Bahareh, 2014): 

 Não polarizados: Os que se encontram em uso são de gel adesivo 

Ag/AgCl. Neste grupo um processo eletroquímico entre o gel e o 

tecido biológico forma um caminho condutor, fluindo assim a 

corrente elétrica do corpo para o instrumento. 

 Vantagens: Facilmente fixados na pele. Resultam em sinais 

limpos de ECG.  

 Desvantagens: Geralmente requer um preparo anterior da 

pele. A qualidade do sinal detectado deteriora com o 

tempo de uso, quando o gel seca. 

 Polarizados: Em contraste com o não polarizado, nestes não há 

condução direta de corrente elétrica. Ao invés disto, uma corrente 

de deslocamento ocorre como resultado de uma mudança da 

concentração de íons na interface com a pele. Não necessitam de 

nenhum gel. Podem ser categorizados em contato seco ou contato 

isolado. 

2.1.7 Características do Sinal 

O sinal da ECG possuí, normalmente, 1 mV de pico. Geralmente são usados 

amplificadores com ganho de 1000 V/V, e um filtro com frequência de corte em 100 Hz. 

Com uma taxa de amostragem de 500 Hz. Sendo que ECG de maior resolução possuem 

frequência de corte na faixa de 500 Hz a 1 kHz. (RANGAYYAN, 2002). 

O padrão de 12 derivações indica um ECG com taxa de amostragem entre 100 até 

1000 Hz, com resolução entre 8 a 12 bits. A amplitude de um ECG medido sob a pele varia 

de 0,1 a 5 mV. A frequência do ECG varia de 0,05 a 130 Hz.  
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A recomendação do comitê de eletroencefalografia da Associação Americana do 

Coração, sugere uma taxa de conversão de 500 Hz com 9 bits de resolução. Dentre as 

principais fontes de ruído se encontram a frequência da rede (caso o equipamento esteja 

alimentado pela mesma), e interferências da eletromiograma. A Figura 2-9 mostra um 

ECG típico de um paciente saudável. 

(DOBREV, 2004) Diz que um amplificador de ECG deve conter uma banda de 

passagem para 3 dB de 0,05 a 100 Hz, tolerância à entrada de tensão contínua, ganho 

absoluto de 200 a 1000 V/V (46 a 60 dB) com um sinal de entrada máximo de 5 mV sem 

saturação na saída. A impedância de entrada deve ser maior que 5 MΩ, o CMRR deve ser 

maior que 60 dB e para um amplificador diferencial, as entradas devem tolerar 3 µA de 

corrente de modo comum por entrada, pelo menos, sem que haja saturação. 

 

Figura 2-9 – ECG de um individuo saudável (RANGAYYAN, 2002). 
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2.3 Eletromiografia (EMG) 

Músculos esqueléticos são formados por uma coleção de unidades motoras (MU), 

sendo ela a menor unidade muscular capaz de ser ativada por um esforço comandado. As 

fibras de uma MU são ativadas de forma síncrona. 

Quando estimulados por um sinal neural, cada unidade motora contraí e gera um 

sinal elétrico que é a soma das ações potenciais de todas as suas células constituintes. E 

estas são chamadas de SMUAP (RANGAYYAN, 2002). 

A EMG vem provando ser uma das principais fontes de controle neural para a 

interface homem computador através de seus usos para diagnóstico de doenças 

musculares e controle de próteses. Pesquisadores vem usando a EMG para controlar 

computadores, robôs e cadeiras de rodas (HUANG, 2013). 
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Figura 2-10 – Modelo para a geração de sinais eletromiográficos (RANGAYYAN, 2002). 

2.1.8 Fisiologia e Característica do Sinal 

Uma SMUAP convencional possuí uma duração de 3 a 15 ms, com 100 a 300 µV de 

amplitude, possuindo frequências de 6 a 30 Hz. A forma de onda da SMUAP depende muito 

do tipo de eletrodo usado e seu posicionamento em relação à unidade motora. A forma de 

onda também pode ser afetada por doenças que causem distúrbios nervosos e motores. 
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As unidades motoras são ativadas em diferentes momentos com frequências 

diferentes, causando assim contrações assíncronas. Esforços fracos fazem com que as 

MUs disparem em 5 a 15 pps.  Quando uma maior tensão é desenvolvida, as memas 

disparam em 25 a 50 pps.  (RANGAYYAN, 2002) 

Os sinais EMG são gerados a partir da atividade de contração das fibras musculares, 

podendo assim fornecer informações preciosas sobre a condição muscular, e no geral as 

EMG geradas por diferentes movimentos apresentam diferentes características no 

domínio do tempo, da frequência ou espacial.  A Figura 2-11 mostra um EMG típico. 

O EMG é usualmente contaminado por ruídos de diversas fontes, como o ruído 

inerente aos equipamentos (eletrodo, cabo), a interface com a pele, a alimentação da rede, 

ao ambiente, ruídos do ECG e a própria atividade motora. O ruído de alta frequência 

relacionado à EMG traz uma grande complexidade ao tratamento do sinal. Embora não 

seja o foco deste trabalho, o pré-processamento neste caso é essencial para a 

funcionalidade de identifica-lo e classifica-lo. (HUANG, 2013) (SABRI, 2013) 

 

Figura 2-11 – EMG medido no diafragma de um cachorro (RANGAYYAN, 2002). 
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(HUANG, 2013) Obtém resultados consistentes utilizando um sistema com 305 de 

ganho para o amplificador, um filtro com banda de 8 a 500 Hz com 3 dB de corte, um 

conversor A/D de 14 bits de resolução com uma taxa de amostragem de 1 kHz. 

Distribuindo seis eletrodos do cotovelo ào pulso. Que se encontra de acordo com os 

padrões para registrar dados de EMG, do Jornal da Eletromiografia, onde é indicada uma 

banda de 10 a 350 Hz. O filtro para eliminar o ruído causado pela ECG não pode eliminar 

as componentes de baixa frequência da EMG.  

 

2.4 Considerações  

Neste capítulo foram concentradas as informações das características de cada 

sinal. E, no geral, se concluí que se tratam de sinais de baixíssima amplitude e 

consequentemente muito susceptíveis a ruídos. Além disso, eles se encontram em uma 

larga faixa de frequência, sendo mais proeminentes nas baixas e, até mesmo, possuindo 

componentes próximas à da rede. De forma que elimina-la sem comprometer o sinal é um 

ponto crítico do projeto.  
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3. Hardware Utilizado 

Neste capítulo é apresentado uma revisão teórica dos principais componentes do 

projeto desenvolvido, apresentando também a escolha de componentes para o mesmo 

tendo como referência os dados levantados no Capítulo 2. É discorrido sobre os 

conversores analógico digitais e sobre a escolha do componente,  também é apresentado 

o conceito do microcontrolador, sua evolução para o DSP e a escolha do componente 

utilizado no projeto e a sugestão do DSP para pós-processamento do sinal. Um foco 

especial é dado aos parâmetros dos amplificadores utilizados, que se ligam mais ao 

objetivo deste projeto.  

3.1 Definição do sistema 

Tendo os componentes já definidos, é necessário levantar o ponto de integração 

deles. Segundo (NAGEL, 2000) a topologia dos circuitos para a aquisição dos sinais 

biomédicos é essencialmente parecida. Entretanto, como pode ser visto na Figura 3-1, os 

sinais possuem naturezas diferentes de amplitudes e frequências, inclusive 

eventualmente uma precisa ser eliminada para a análise de outra, como dito no Capítulo 

2.   
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Figura 3-1 – Amplitudes e bandas espectrais de sinais bioelétricos importantes (NAGEL, 2000). 

 

Apesar da topologia ser igual, os parâmetros do circuito devem ser específicos e 

especializados para cada caso, de tal forma a obter o melhor resultado possível na 

aquisição e no condicionamento dos sinais. Entretanto é inviável, tendo em vista os 

objetivos do projeto, destinar três módulos de condicionamento para cada tipo de sinal 

(três). Portanto, como já definido, é estabelecido que tal especificidade no 

condicionamento dos sinais será tratada via software.  

Além disso, é necessário realizar o registro do sinal através de uma IHM (interface 

homem máquina), de tal forma a calibrar o sistema, verificar a plausibilidade e fazer a 

análise dos resultados. A Figura 3-2 mostra a topologia básica do sistema em um diagrama 

de blocos.  

 



 
 

33 
 

 

Figura 3-2 – Diagrama de blocos com a topologia do sistema construído e proposto. 

Após a aquisição dos sinais através de eletrodos apropriados, o sinal é amplificado 

por um amplificador de instrumentação, posteriormente é submetido à um filtro passa 

altas e um filtro passa baixas, que obedeçam os limites definidos no Capítulo 2 e indicados 

na Figura 3-1, sendo ambos separados por um isolador ótico linear. A banda de 

frequências passa sobre a ação de um filtro notch que vai eiiminar ruídos da frequência 

na rede. O projeto final, seguindo as diretrizes colocadas pelo Capítulo 4 pode ser 

consultado no Apêndice A.  

O sinal condicionado deve então ser coletado pelo ADC especificado na secção 

3.6.1, após a conversão o sinal digital é transmitido via SPI para o microcontrolador 

definido em 3.7.1, e finalmente o sinal é indicado em uma IHM para análise.   

A definição do sistema mostrada na Figura 3-2 acompanhará o trabalho até a sua 

conclusão. O esquema indicado em a é o que foi devidamente projetado e testado, com um 

destaque para os blocos a.1 e a.2. O bloco a.3 mantém como sugestão o isolador 

proporcional, que é exigido pela norma IEC60601. 

O bloco definido em b se apresenta durante o restante do trabalho apenas como 

sugestão, e um passo para desenvolvimento de projetos futuros. Não sendo em nenhum 

momento testado ou validado.  

3.2 Amplificador Operacional 

Biosinais são adquiridos como potenciais e campos elétricos gerados por células 

nervosas e musculares. Esses sinais se caracterizam por sua baixa amplitude, que varia 

comumente entre 1µV à 100mV (NAGEL, 2000) com fontes de alta impedância e um alto 

grau de ruído. Esses biosinais precisam ser compatíveis com dispositivos de interface, e 

para isto os amplificadores devem se adequar em alguns requisitos. Eles devem fornecer 
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uma amplificação seletiva ao sinal fisiológico em questão, rejeitando os sinais de ruído e 

interferência, além de garantir segurança para o paciente e para o equipamento.  

Em (DOBREV, 2004) é dito que a maior parte dos amplificadores de biosinais 

dividem seu ganho em dois estágios. Um desses estágios é situado no Amplificador de 

Instrumentação (AI) ao qual também é chamado de estágio de pré-amplificação, como 

definido no parágrafo 3.3, este deve ter baixo ganho, segundo  (NEUMANN, 2000) já que 

a componente de corrente contínua (CC) pode se apresentar em até 200mV, variando 

conforme características da interface eletrodo/pele.  

É definido em (DOBREV, 2004) que as principais características de performance 

de um amplificador para ECG como: 

 3 dB para a banda de frequência de 0,05 a 100Hz 

 Níveis de entrada de tensão CC não podem saturar o amplificador 

 Ganho geral entre uma faixa de 200 à 1000 (46 à 60 dB) 

 Amplificador não pode saturar para uma entrada por volta de 

5mV de amplitude 

 CMRR > 60 dB 

(NUWER M. R., 1998) recomenda, para o amplificador do EEG, uma banda de 0,16 

a 70 Hz para cada estágio, com uma estimativa de pelo menos 12 dB/oitava. Também 

recomenda uma CMRR de pelo menos 110 dB para cada canal.  

Amplificadores diferenciais são valiosos devido a sua habilidade de rejeitar a 

interferência da rede e fatores de modo comum, graças à sua elevada CMRR. (ARENY, 

1991). A bibliografia é unanime em avaliar o uso de um filtro rejeita-faixa na banda de 

frequência da rede, visto que pode perder informações importantes no processo, mas 

(LEVKOV, 1988) afirma que esse potencial de modo comum é eliminado com o circuito de 

dois eletrodos com realimentação ativa pela perna direita.  

A taxa de rejeição de modo comum (common mode rejection ratio – CMRR) de um 

amplificador é definida como sendo a razão do ganho diferencial pelo ganho de modo 

comum. A CMRR do amplificador de biosinais é determinada tanto como em função da 

CMRR do amplificador operacional qual das impedâncias das fontes de sinais (𝑍1 e 𝑍2) tal 

que: 
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𝑽𝒐𝒖𝒕 =  𝑮𝑫𝑽𝒃𝒊𝒐𝒍 +
𝑮𝑫𝑽𝑪

𝑪𝑴𝑹𝑹
+ 𝑮𝑫𝑽𝑪 (𝟏 −

𝒁𝒊𝒏

𝒁𝒊𝒏 + 𝒁𝟏 − 𝒁𝟐
) 

 

(3-5) 

A saída de um amplificador de biosinais consistirá sempre das três componentes: 

a saída esperada devido ao biosinal diferencial, a indesejada devida a rejeição incompleta 

de modo comum em função da CMRR e a indesejada devido à impedância desbalanceada 

da fonte de sinal que permite que correntes fluam entre elas e uma parcela do sinal de 

modo comum apareça na entrada do amplificador como um sinal diferencial. 

Em (NAGEL, 2000) é dito que não é comum aparecer um desbalanceamento de 5 a 

10 kΩ devido ao conjuto eletrodo/pele, e que a rejeição de frequências de linha requer um 

mínimo de 100 dB para o CMRR. Desta forma é recomendado um amplificador com uma 

impedância de, no mínimo 1000 MΩ em 60 Hz, sendo que como dito no paragrafo anterior, 

a CMRR dos amplificadores utilizados se situa entre 120 e 140 dB. Também é sugerido um 

ganho de 100 à 50000 para manter uma melhor relação de SNR.  

3.3 Pré-Amplificação 

O estágio inicial de pré-amplificação do sistema de aquisição influencia 

substancialmente na qualidade geral deste. Basicamente tem a funcionalidade de medir a 

diferença de tensão entre dois eletrodos, rejeitando o sinal de modo comum e 

minimizando os efeitos de potenciais elevados.  

Tal estágio não pode ser realizado utilizando projetos convencionais de 

diferenciadores com Amplificadores Operacionais padrões, já que não possuem a 

impedância de entrada e nem a CMRR elevadas como indicado na secção 3.2. Além disso 

o balanceamento das impedâncias é essencial, sendo necessário então o uso de um 

Amplificador de Instrumenação (AI).  

O AI utilizado neste trabalho como etapa de pré-amplificação será o INA114. 

Dentre os usos indicados pelo fabricante estão: Amplficador de ponte, amplificador de 

termopar, amplificador para sensor RTD, instrumentação médica e aquisição de dados. 

Aliado ao seu uso com sucesso em outras aplicações. (BURR-BROWN, 2015) (RUBIM, 

2014). Segue a  Tabela 3-1 com os seus principais dados, que se adequam perfeitamente 

ao proposto pelo trabalho. 
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Parâmetro INA114 

Tensão de Offset 50µV 

Corrente de StandBy 2nA 

CMRR mín 115dB 

Proteção contra sobre-tensão ±40V 

Faixa de alimentação ±2,5 a ±18V 

Impedância  1010Ω 

Encapsulamento 8-DIP e 16-SOL 

Tabela 3-1 – Parâmetros do amplificador de instrumentação INA114 (BURR-BROWN, 2015) 

Uma das vantagens do INA114 é a sua disponibilidade em encapsulamento 16-SOL, 

que permite uma maior flexibilidade do projeto, principalmente no uso da realimentação 

ativa pela perna direita que será melhor detalhado no capítulo 4. O diagrama simplificado 

do AI pode ser visto na Figura 3-3. 

 

Figura 3-3 – Diagrama interno detalhado do INA114 (BURR-BROWN, 2015) 

3.4 Amplificador Operacional Utilizado 

Além da fase de pré-amplficação, o componente amplificador operacional é 

utilizado nas demais etapas da aquisição e no condicionamento do biosinal. Ele é utilizado 

nos filtros ativos, na realimentação ativa pela perna direita. Também pode ser utilizado 

no estágio de front-end, mas neste trabalho a função de front-end será realizada pelo ADC. 
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É vasta a gama de componentes e modelos que podem ser utilizados nessas etapas, 

e assim também dita a bibliografia. Embora devam, basicamente, se encaixar nos 

parâmetros descritos em 3.2 Foi escolhido um modelo único para os filtros e para a 

realimentação ativa, de tal forma a simplificar os parâmetros do projeto, a compra e o 

custo dos componentes. Sugerido por (COLOCAR REFERENCIA) o Amplificador 

Operacional utilizado foi o OPA277, um amplificador indicado para operações de alta 

precisão e com um custo padrão de mercado. A Tabela 3-2 indica os principais parâmetros 

analisados no OPA277. 

 

Parâmetro OPA277 

Tensão de Offset 10µV 

Corrente de Stand Bye 1nA 

CMRR mín 140dB 

Proteção contra sobre-tensão ±36V 

Faixa de alimentação ±2 a ±18V 

Impedância Diferencial 108Ω 

Encapsulamento 8-DIP, 8-SO, DIP-14, SO-14 

Tabela 3-2 – Parâmetros do OPA277 (BURR-BROWN, 2015) 

3.5 Isolador Proporcional  

Exigidos pela norma IEC60601, os amplfiicadores isoladores são utilizados 

principalmente com o propósito de eliminar o perigo de choque elétrico no paciente. 

Isolando o seu contato com o equipamento, que está sob influência de oscilações na rede. 

Desta forma ele também protege o equipamento de quaisquer outras influências oriundas 

do contato com o paciente, por exemplo, a ação de um desfibrilador ou outro equipamento 

elétrico cirúrgico.  

Podem ser encontrados sob três tecnologias diferentes: transformadores, 

capacitivos ou óticos. Uma barreira de isolamento fornece uma separação galvânica entre 

o paciente e a etapa de pré-amplificação, e assim a todo o restante do instrumento. 

Idealmente não existe fluxo de corrente através da barreira, entretanto ele é limitado pelo 
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IMRR (Isolation Mode Rejection Rate) , que não é infinita e permite o fluxo de uma corrente 

de fuga, como indicado na Figura 3-4. 

 

 

Figura 3-4 – Representação gráfica do isolador ótico linear (NAGEL, 2000) 

Amplificadores de isolação óticos se tratam basicamente de uma combinação entre 

um LED e um fotodiodo. Entretanto, enquanto os opto-acopladores são amplamente 

utilizados para aplicações digitais, possuem grandes limitação devido à sua linearidade e 

estabilidade em função do tempo e da temperatura.  

Para suprir essas limitações, tanto (NAGEL, 2000) quanto (RIJIN, 1991) indicam o 

Burr-Brown 3650, que se trata de um Amplificador de Isolação linear acoplado 

oticamente. O fabricante (Burr-Brown, 2000) o indica para uma vasta gama de aplicações 

como: controle de processos industriais, elementos de interface, aquisição de dados, 

monitoramento de pacientes e medições biomédicas.  

Possuí uma tensão de modo comum de 2000V contínuos, com CMRR de 140dB. 

Sendo a sua corrente de fuga de 0,35 µA. Entretanto, devido ao seu alto custo e difícil 

disponibilidade tanto no mercado nacional quanto internacional, será um item não 

utilizado no projeto. Apesar de definido por norma, para fins de protótipo o amplificador 

de isolamento será definido apenas como uma sugestão de melhoria para projetos 

futuros.  

3.6 Conversor ADC 
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Toda a grandeza obtida do meio através de transdutores gera um sinal do tipo 

analógico. O processamento dos dados obtidos deve ser feito por via digital, graças à seu 

baixo custo, maior eficiência e flexibilidade em relação ao método analógico. Portanto esse 

sinal de característica analógica deve ser convertido para digital. O circuito que realiza 

esta operação é o conversor Analógico/Digital: ADC. 

O tempo total necessário desde a obtenção do valor do sinal analógico até a sua 

quantificação final é chamado tempo de conversão. Ou seja, depois de ser aplicado um 

sinal na entrada do conversor A/D decorrerá um tempo até que se obtenha a saída digital 

correspondente. Geralmente o atraso da conversão é idêntico ao inverso da taxa de 

conversão, com exceção aos conversores do tipo pipelining que iniciam uma nova 

conversão antes de concluir a conversão anterior.  

Um conversor de N-bits permite distinguir 2𝑁níveis diferentes de tensão. Sendo 𝑁 

portanto a resolução do amplificador. Quanto maior o número de bits (resolução) de um 

ADC menor será o erro de quantização, que é a diferença entre a grandeza real medida do 

valor convertido de saída. 

Os ADCs podem ser divididos em alguns tipos, sendo eles (MARTINS, 1996): 

 Contador; 

 Aproximação Sucessiva; 

 Integrador; 

 Multistep; 

 Flash; 

 Folding. 

Os ADCs são extremamente comuns em sistemas embarcados. As suas aplicações 

incluem sensores de corrente, controle de motor, sensores de temperatura e uma  

infinidade de possibilidades. Entender as especificações básicas de um ADC para 

selecionar o componente mais adequado às especificações do projeto se torna essencial.  

O ADC converte um sinal analógico em digital em dois passos. Primeiro este 

converte o sinal analógico para um sinal discreto no tempo e depois o converte em 

discreto na amplitude. A primeira etapa é chamada de amostragem, enquanto a segunda 

é chamada de quantização.  

A Figura 3-5 mostra a conversão feita por um ADC ideal.  
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Figura 3-5 – a) Sinal senoidal analógico b) Sinal senoidal discretizado no tempo c) Sinal senoidal 
discretizado na amplitude d) Sinal senoidal discretizado no tempo e na amplitude (GUPTA, 2012) 

O step-size de um ADC está diretamente relacionado à sua resolução e é a mínima 

variação de tensão que o conversor consegue forçar em sua saída. Esta variação mínima é 

dada pela razão entre alcance dos valores de entrada sobre a resolução, tal que: 

 

𝜟 =  
𝑹𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒅𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂

𝟐𝑵
 

(3-1) 

 

A integridade da conversão de um ADC é medida em termos da relação sinal-ruído 

(SNRR). A SNRR é medida em decibéis e é dada pela equação: 

 

𝑺𝑵𝑹𝑹𝒅𝒃 = 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈
𝑺𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑹𝒖í𝒅𝒐
 

 

(3-2) 

 

Dado que o único ruído presente em um ADC ideal é o de quantização, inserindo 

um sinal senoidal na entrada, e substituindo na fórmula o valor RMS desta, tem-se a 

amplitude do ruído será: 
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𝑹𝒖í𝒅𝒐 =  
∆

√𝟏𝟐
 

 

(3-3) 

 

E o SNR será, por sua vez: 

 

𝑺𝑵𝑹𝒅𝒃 = 𝟔, 𝟎𝟐𝑵 + 𝟏, 𝟕𝟔 

 

(3-4) 

 

Outro fator a ser observado no projeto de um ADC é a taxa de amostragem. Esta é 

definida como sendo a quantidade de amostras dispostas na saída por unidade de tempo, 

ou seja, o número de amostras por segundo que o ADC irá fornecer. A maioria dos ADCs 

disponíveis hoje possuem, devido a sua tecnologia, além da taxa de amostragem máxima, 

também um valor mínimo para ela.  

O dimensionamento da taxa de amostragem deve obedecer o teorema de Nyquist. 

Onde é dito que um sinal analógico deve ser amostrado em uma taxa de, pelo menos, duas 

vezes a maior frequência contida no sinal adquirido. Caso o teorema não seja seguido 

acontecerá erro de falseamento (aliasing) no sinal.  

Configurar a taxa de amostragem em valores exorbitantes, muito além da taxa de 

Nyquist também pode se mostrar um problema. Ao manter altas frequências 

desnecessárias em sua taxa de amostragem, estará também amostrando uma maior 

parcela de ruídos.   

3.6.1 Conversor utilizado 

Inicialmente o conversor A/D escolhido para o desenvolvimento do trabalho foi o 

MCP3911 da Microchip. É um conversor de dois canais do tipo front end, muito indicado 

para o tipo de sinal medido, com entradas diferenciais. Possuí a topologia Delta-Sigma 

com uma resolução de 16 a 24 bits, alimentação de 2,7 a 3,6 V e taxa de amostragem 

programável de 125 kHz a 4MHz.  
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Cada canal possuí uma taxa de 94,5 dB para sinal-ruído-distorção, um THD 

(Distorção Harmonica Total) de -106,5 dBc e 111 dB de SFDR. Um ganho de modo comum 

entre os dois canais de -122 dB. 

Possuí ainda algumas características adicionais além dos comumente encontrados 

em ADCs. Possuí um amplificador interno de ganho programável até 32 V/V. 

Compensador de fase com resolução de 1 µs. Para cada canal possuí um ajuste de offset 

de 24 bits. E um driver de comunicação SPI de 20 MHz, para a sua comunicação com o 

microcontrolador, que será descrito na sessão 3.7. 

O próprio fabricante indica-o para uso de:  

 

 Medição de energia e potência; 

 Área automotiva; 

 Intrumentação portátil; 

 Monitoramento médico; 

 Reconhecimento de áudio; 

 

A escolha de um conversor de apenas dois canais traz uma maior modularidade ao 

projeto, facilidade em manutenção e simplicidade de projeto. Já o encapsulamento 

escolhido foi o de encapsulamento SSOP de 20 pinos sendo o maior encapsulamento 

disponível para este componente. Segue na Figura 3-6 o pin-out do CI. 

 

Figura 3-6 – Pinagem do MCP3911 (Microchip, s.d.) 

Além das características apresentadas, também foi o ponto de escolha devido ao 

seu baixo custo e ao fato do fabricante ser o mesmo do microcontrolador escolhido. 

Costuma ser prudente manter o mesmo fornecedor utilizado, até porque se encontrará 
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maior bibliográfia e estudos de caso por parte do mesmo. Segue na Figura 3-7 o diagrama 

de blocos representativo do MCP3911. 

 

Figura 3-7 – Diagrama de blocos do MCP3911  (Microchip, s.d.) 

Como o objetivo deste trabalho também é aprimorar o desenvolvimento deste tipo 

de tecnologia, foi selecionado um segundo tipo de conversor, de tal forma a se fazer um 

estudo de caso e levantar dados comparativos dos mesmos. Com esse objetivo também foi 

selecionado para o trabalho o ADS1211 da Texas Instruments. Por fim graças também à 

disponibilidade de encapsulamento mais adequada ao protótipo, a segunda opção foi 

utilizada e definida para o projeto final.  

Também se trata de um conversor delta-sigma, este com quatro canais diferenciais 

multiplexados. Possuí até 24 bits de resolução, interface de comunicação SPI e também 

possuí um amplificador de ganho programável. Referência interna ou externa de tensão, 

com um diferencial de possuir uma frequência de corte programável de até 15,6 kHz, além 

de um sistema de auto calibração.  

O fabricante indica o seu uso para: 

 

 Controle de processos industriais 

 Instrumentação; 

 Análise de sangue; 
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 Transmissores inteligentes; 

 Instrumentos portáteis; 

 Transdutores de pressão; 

 

Uma das grandes vantagens do ADS1211 em relação ao MCP3911 para 

prototipagem é a sua disponibilidade no encapsulamento DIP de 24 pinos. O que torna os 

testes mais versáteis, dando a possibilidade de uso de soquetes e mesmo teste modular 

em protoboard. A sua desvantagem está no preço, o ADC da Texas é encontrado por 

U$30,82. Cerca de 16 vezes mais caro que o da Microchip, e mesmo que este seja de 4 

canais e o MCP3911 de 2 canais, a diferença inicialmente vai na contra mão aos objetivos 

deste trabalho. Embora, analisando sob uma outra perspectiva, permite uma maior 

expansão do projeto já que exigirá menos pinos de I/O para o microcontrolador, de forma 

que pode vir a ser viável para um projeto de grandes dimensões.   

As Figura 3-8 e Figura 3-9 apresentam, respectivamente, o pin-out do ADS1211 e o 

seu respectivo diagrama de blocos simplificado.  

 

Figura 3-8 – Pinagem do ADS1211 (Instruments, Texas, s.d.) 
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Figura 3-9  -  Diagrama de blocos do ADS1211 (Instruments, Texas, s.d.) 

Tomando como base os sinais levantados no capítulo 2, assim como sugestões da 

literatura para: resolução do A/D, taxa de amostragem e CMRR, ambos estão adequados 

para a necessidade das grandezas biomédicas. Segue na Tabela 3-3, um comparativo com 

as características básicas dos dois ADCs. 

 

 MCP3911 ADS1211 

Fabricante Microchip Texas Instruments 

Preço U$1,94 U$30,82 

Resolução 24 bits 24 bits 

Número de canais Dois Quatro 

Interface SPI Sim Sim 

CMRR em DC -110 dB -100 dB 

Taxa de amostragem Até 4MHz 312 kHz (10 MHz modo 

turbo) 

Tabela 3-3 – Comparativo entre o MCP3911 e o ADS1211 (Microchip, s.d.) e (Instruments, Texas, s.d.). 

3.7 Microcontrolador 

O microcontrolador é o componente que tornou os sistemas embarcados possíveis. 

Já que trata de, basicamente, inserir todos os elementos de um computador (O 

processador e seus periféricos) em um único encapsulamento. O microcontrolador 
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flexibilizou o processamento de sinais, o controle de componentes móveis e estáticos, 

dentre outras aplicações. Os elementos básicos de um microcontrolador são (SENA, s.d.): 

 Registradores; 

 Portas de entrada e saída (I/O); 

 Unidades de memória; 

 ROM; 

 EEPROM; 

 FLASH; 

 RAM; 

  CPU (Unidade Central de Processamento); 

 Decodificador de Instruções; 

 ALU (Unidade Lógica e Aritmética); 

 Acumulador; 

 Drivers de comunicação; 

 I2C; 

 SPI; 

 UART; 

 Oscilador; 

 Temporizadores e Contadores; 

 Conversores A/D e D/A; 

 Moduladores/Demoduladores. 

 

Apesar destes serem os elementos básicos de qualquer microcontrolador, há 

diversos tipos, oriundos de diversas famílias que por sua vez são fabricados por uma 

grande quantidade de marcas. Os que mais se destacam, tanto no mercado quanto nas 

universidades são: Os Nios da Altera, as séries AT e AVR (32bits) da Atmel, os PICs da 

Microchip e os MSPs da Texas Instruments. 

Com a evolução tecnológica surgiu os DSPs (Digital Signal Processor), ou 

Processador de Sinais Digitais. O DSP é um microcontrolador com maior poder de 

processamento, que incorpora as funcionalidades básicas dos MCUs e fornece novas 

funções, de tal forma a suportar os cálculos numéricos intensivos.  
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O desempenho superior é devido ao fato de DSPs de alta performance possuírem 

dois multiplicadores que permitem realizar duas operações no mesmo ciclo de instrução, 

sendo que alguns possuem ainda mais multiplicadores. Além disso possuem modos 

especializados de endereçamento, arquitetura de múltiplo acesso à memória, instruções 

especiais de controle de execução, fornecendo um conjunto irregular, de instruções, o que 

possibilita mais de uma operação por ciclo (PICCIONI, 2002). 

Devido a sua capacidade de processamento de sinais em tempo real, compressão e 

descompressão de sinais, filtragem digital o DSP é o tipo de microcontrolador mais 

indicado para a aquisição e tratamento dos biosinais. Levando em conta que o sistema 

proposto tem o objetivo de ser uma instrumentação de aquisição genérica para os três 

sinais apresentados, sendo eles de características diferentes. Entretanto, como o escopo 

do trabalho se foca na aquisição e no condicionamento, onde o microcontrolador serviria 

apenas de gateway entre o SPI do ADC e a USB do computador, o DSP é deixado de 

sugestão para trabalhos futuros com foco no processamento destes sinais.  

3.7.1 Microcontrolador utilizado 

Como já mencionado, deixar o hardware genérico exige um micro controlador mais 

robusto para tratar a particularidade de cada sinal, e por isso foi sugerida a utilização de 

um DSP. Entretanto, para fins deste trabalho, foi utilizado o PIC18F4550 da Microchip.  

Se trata de um microcontrolador de alta performance, apesar da sua arquitetura 

de 8 bits, de baixo consumo e com suporte de hardware para comunicação USB. É um 

micrcontrolador extensivamente utilizado, principalmente devido à sua grande 

disponibilidade de pinos, tornando-o versátil para uma série de peojetos. A Figura 3-10 

mostra o pinout do componente.  
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Figura 3-10 – Diagrama de pinos do PIC18F4550 (Microchip) 

Para fins de dimensionamento e comparação com o DSP também sugerido, segue 

a Tabela 3-4 indicando que, na proposta do escopo deste trabalho em não focar no 

processamento dos sinais via software, o PIC18F4550 atende as expectativas.  

 

PIC18F4550 

Frequência de operação 48 MHz 

Memória de Programa 32768 bytes 

Memória de dados 2048 bytes 

Memória de dados EEPROM 256 bytes 

Fontes de interrupção 19 

Portas I/O PORTs A, B, C, D e E 

Timmers  4 

Módulos PWM 1 

Interfaces SPI/UART/I2C 1 

Módulo USB 1 

Entradas ADC 10 bits 13 

Comparadores  2 

Set de instruções básicas 75 

Tabela 3-4 – Parâmetros para dimensionamento do PIC18F4550 



 
 

49 
 

Na ocasião de fazer o processamento dos biosinais pelo microcontrolador, antes 

de manda-lo para o computador, é sugerido o PIC23FV32KA302 da Microchip.  

É um microcontrolador de baixo consumo, com uma arquitetura Harvard de 16 

bits. Possuí uma gama grande de periféricos e performance computacional diferenciada. 

Sua CPU conta com um endereçamento de 12 Mbytes para memória de programa e 64 

kbytes para dados. Operações via hardware como um multiplicador 17x17 com suporte 

para matemática de inteiros e um divisor de 32 por 16 bits. E uma performance 

computacional de até 16 MIPS.  

Este PIC fornece até cinco configurações de osciladores diferentes, sendo eles: 

cristais ou ressonadores de cerâmica, clock externo com opção de divisor, osciladores 

internos de 8 MHz e 500 kHz e um PLL externo que permite frequências de até 32 MHz. 

Possuí módulos I²C e SPI que suportam tanto configurações Mestre quanto Escravos, 

também possuí um módulo UART. A Tabela 3-5 consta as principais informações do 

microcontrolador topicalizadas e resumidas. 

PIC24FV32KA302 

Frequência de operação 32 MHz 

Memória de Programa 32Kbytes / 11264 instruções 

Memória de dados 2048 bytes 

Memória de dados EEPROM 512 bytes 

Fontes de interrupção 30 

Portas I/O PORTA e PORTB 

Total de I/Os 23 

Timmers 16 bits 5 

Saídas PWM 3 

Entradas com interrupção por estado 22 

Interfaces SPI/UART 2 

Interfaces I²C 2 

Entradas ADC 12 bits 13 

Comparadores  3 

Set de instruções básicas 76 

Encapsulamentos 28 pinos SPDIP/SSOP/SOIC/QFN 

Tabela 3-5 – Parâmetros para dimensionamento do PIC23FV32KA302  (Microchip, s.d.) 
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Além das características descritas acima, um dos motivos da escolha do PIC foi a 

sua vasta bibliografia encontrada tanto em meio acadêmico quanto em entusiastas, 

havendo muita produção de conteúdo em cima do mesmo. Pode ser encontrado em SPDIP 

para realizar testes modulares de firmware em um protoboard assim como também em 

SOIC, um encapsulamento mais fácil de soldar em laboratório convencional do que o SSOP 

e ainda assim simplifica muito o layout do circuito.  

 

Figura 3-11 – Diagrama de blocos do PIC23FV32KA302 (Microchip, s.d.) 
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3.8 Considerações  

Neste capítulo foram levantados os principais hardwares propostos, como também 

referentes opções a eles, que também atendem os parâmetros e as diretrizes do projeto. 

Com o objetivo de, além de gerar um comparativo de Hardware, estabelecer opções para 

o desenvolvimento do projeto, como é visto no Capítulo 4. 
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4. Projeto 

Este capítulo apresentara a definição do projeto como um todo, seus parâmetros, 

análise de alternativas e simulações. Ele é dividido de forma modular como definido no 

diagrama da Figura 3-2, sendo bloco a projetado e simulado, para a posterior montagem 

e medições feitas no Capítulo 5. 

Além disso são definidas as bases teóricas para implementação do bloco b, que 

tange a comunicação SPI entre o ADC e o Microcontrolador e a comunicação USB entre 

este e o computador, que será a plataforma de desenvolvimento da IHM do projeto. O 

projeto definido neste capítulo será referente à um canal, apenas. A sua projeção para 8 

canais se torna análoga, apenas se inserindo mais conversores no barramento SPI. 

4.1 Pré-Amplificação 

Uma forma de interferência eletromagnética é o acoplamento do campo elétrico, 

que produz uma fonte de modo-comum. As correntes de deslocamento fluindo pelo 

acoplamento impõe ao paciente um potêncial de modo comum entre o paciente e o 

amplificador. 

A tensão de modo comum gerada pelas correntes de deslocamento pode ser 

reduzida conectando o paciente diretamente ao comum do amplificador através de um 

terceiro eletrodo. Para evitar a limitação da impedância de interface pele-eletrodo, é 

inserido uma realimentação ativa na perna direita (DRL – Driven-Right-Leg). Desta forma 

a realimentação negativa amplifica e reinjeta no paciente a tensão de modo comum 

defasada, e desta forma a tensão de modo-comum é reduzida. (BARBOSA, 2008) 

No manual do fabricante a Burr-Brown sugere a topologia indicada na Figura 4-1 

para amplificadores de ECG com realimentação ativa na perna direita.  
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Figura 4-1 – Topologia de conexão DRL utilizando INA114 (BURR-BROWN, 2015)  

Já no manual do fabricante do AD620, da Analog Devices, é sugerida a topologia 

indicada na Figura 4-2. Sendo o valor do capacitor C1 ajustado para manter a estabilidade 

da realimentação ativa pela perna direita.  

 

Figura 4-2 – Topologia de conexão DRL utilizando o AD620 (Analog Devices, 2011) 

 

Para bloquear potenciais DC e de baixa frequência (NAGEL, 2000) e (BARBOSA, 

2008) propõe um filtro passa altas passivo na entrada do amplificador. Desta forma o 

offset dos eletrodos seria eliminado, o que permitiria um maior ganho na etapa de pré-

amplificação e consequentemente um maior CMRR.  

O problema ocorre pelo capacitor do filtro provocar um efeito de carga na corrente 

de polarização. Como na prática é impossível definir precisamente capacitores iguais, a 

diferença entre os componentes contribuiria para reduzir a CMRR. A sugestão para 
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resolver o problema da carga é posta por (NAGEL, 2000) na Figura 4-3. Entretanto, o 

problema das impedâncias desbalanceadas ainda permaneceria. Uma solução utilizando 

o terceiro amplificador para a realimentação na perna também é proposto por (THAKOR, 

1999) na Figura 4-4. 

 

Figura 4-3 – Topologia proposta para eliminar efeitos de carga no capacitor de filtro (NAGEL, 2000) 

 

Figura 4-4 – Sistema com DRL utilizando apenas três amplificadores operacionais (THAKOR, 1999) 
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(WANG, 2013) afirma que a realimentação negativa DRL pode apresentar um risco 

para o paciente, e desde que o pré-amplificador possua CMRR e impedância de entrada 

muito alta, o circuito de DRL pode ser removido. Neste caso é ainda mais interessante um 

filtro passivo robusto, para o acoplamento AC na entrada do amplificador. A topologia da 

Figura 4-5 apresenta uma boa solução para o problema de acoplamento descrito 

anteriormente, mas ainda requer o uso do circuito de DRL. 

 

Figura 4-5 – Filtro passivo de acoplamento AC (WANG, 2013) 

De forma a superar as limitações do acoplamento, e ainda manter a CMRR alta o 

suficiente, (WANG, 2013) apresenta a topologia indicada na Figura 4-6, que apresentou 

ótimos resultados para a aquisição de ECG. Tanto para Pré-Amplificadores com ou sem o 

DRL. É possível perceber um certo paralelo com a topologia proposta por (Analog Devices, 

2011) em conjunto com a indicada na Figura 4-5. 
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Figura 4-6 – Filtro passivo para acoplamento AC de alta CMRR (WANG, 2013) 

Embora, como descrito no item 3.5, não seja utilizado neste projeto o amplificador 

isolador, ele é utilizado principalmente para a proteção do paciente. A proteção do 

equipamento contra surtos de tensão entre os eletrodos, causados pelo uso de algum 

desfibrilador, por exemplo, é mais acessível e pode ser implementada sem grandes 

impactos no custo e na complexidade do projeto. 

Desta forma (NAGEL, 2000) propõe componentes limitadores de tensão 

conectados entre cada eletrodo e o terra de referência. Idealmente os componentes não 

reduzem a impedância de entrada do pré-amplificador, desde que a tensão de entrada 

permaneça em um nível seguro para o instrumento.  

Os limitadores de tensão são normalmente configurações anti-paralelas de diodos 

e zeners, ou mesmo tubos de descarga de gás. Com o baixo nível do sinal de entrada eles 

serão considerados como circuito aberto, caso a tensão suba ao nível de condutância dos 

mesmos, o diodo entrará em condução e desta forma a proteção do paciente e do 

equipamento irá ocorrer. O esquema básico é mostrado na Figura 4-7. Segundo (NAGEL, 

2000) o limitador mais indicado e utilizado para equipamentos biomédicos é o de 

descarga em tubo, sendo geralmente utilizados pequenas lâmpadas de neon. 
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Figura 4-7 – Sistema de proteção contra sobretensão (NAGEL, 2000) 

Para o filtro de acoplamento, aliado às proteções de sobre tensão e surtos 

eletrostáticos, (ZANETTI, 2013) que possuí um sistema de aquisição de biosinais avaliado 

para EEGs e ECGs, apresenta o projeto da entrada do Pré-Amplificador da Figura 4-8.  

Trata-se de um filtro passivo de segunda ordem, com frequência de corte de 2,5 

kHz, aproximadamente. Possuí proteção contra surtos eletrostáticos (D3) e contra 

sobretensão (D1 e D2). Segundo (ZANETTI, 2013), o circuito foi implementado sem 

comprometer demais a impedância de entrada, que não deve passar de 1GΩ para 

frequências abaixo de 1Hz. A resposta em frequência deste se encontra na Figura 4-9. 

 

 

Figura 4-8 – Sistema de proteção contra sobre tensão e filtro passivo passa-baixas (ZANETTI, 2013) 
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Figura 4-9 – Resposta em frequência do sistema de entrada com proteção contra sobre-tensão e filtro 
passivo passa-baixas (ZANETTI, 2013) 

4.2 Filtro 

Para a etapa de filtro, já indicada pela Figura 3-2, foi escolhido inicialmente o 

proposto por (RUBIM, 2014) onde se obteve ótimos resultados. Um filtro analógico de 

Butterworth passa-faixas de quarta ordem, em topologia Sallen-Key de segunda ordem e 

ganho unitário, que é mostrado pela Figura 4-10. 

A escolha do filtro se deve a sua alta aplicabilidade em filtros antialiasing, que 

requer alta precisão na faixa de passagem. Em relação ao projeto de (RUBIM, 2014), a 

frequência de corte será ajustada para 1kHz, para melhor adequação às características do 

projeto e o amplificador utilizado será o OPA277 da Texas Instruments.  
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Figura 4-10 – Sallen-Key passa faixa 

Para se determinar os parâmetros de um filtro de Butterworth de segunda ordem, 

considerando o filtro passa altas, tem-se: 

 

𝑽𝒐𝒖𝒕

𝑽𝒊𝒏
=

𝟏

 𝟏 +
𝒂𝟏

𝒔 +
𝒃𝟏

𝒔𝟐

 

 

(4-1) 

E considerando a função de transferência do filtro passa baixas, tem-se: 

 

𝑽𝒐𝒖𝒕

𝑽𝒊𝒏
=

𝟏

 𝟏 + 𝒂𝟏𝒔 + 𝒃𝟏𝒔𝟐
 

 

(4-2) 

De tal forma que o fator de qualidade é definido pela equação: 

𝑸 =  
√𝒃𝟏

𝒂𝟏
 

 

(4-3) 

Onde os coeficientes de Butterworth são determinados pela Tabela 4-1 abaixo: 

 

Coeficiente Valor 

𝑎1 1,4142 

𝑏1 1 

𝑄 0,707 

Tabela 4-1 – Coeficientes de Butterworth para filtro de segunda ordem 

 

Para determinar os parâmetros do filtro tem-se que, para a topologia Sallen-Key 

passa altas, a seguinte função de transferência de segunda ordem: 
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𝑽𝒐𝒖𝒕

𝑽𝒊𝒏
=

𝟏

 𝟏 +
𝑪𝟏 + 𝑪𝟐

𝒔 ∗ 𝝎𝑪𝑹𝟏𝑪𝟏𝑪𝟐
+

𝟏
𝒔𝟐 ∗ 𝝎𝑪𝑹𝟏𝑹𝟐𝑪𝟏𝑪𝟐

 

 

(4-4) 

 

A partir dos valores de 𝑎1 e 𝑏1 do filtro de Butterworth de segunda ordem 

determinados acima, tem-se que a frequência de corte e o fator de qualidade se dão por: 

 

𝒇𝒄 =
𝟏

𝟐𝝅√𝑹𝟏𝑹𝟐𝑪𝟏𝑪𝟐

 

 

(4-5) 

 

𝑸 =
√𝑹𝟏𝑹𝟐𝑪𝟏𝑪𝟐

𝑹𝟐(𝑪𝟏+𝑪𝟐)
 

 

(4-6) 

 

Assim, considerando os valores escolhidos na Tabela 4-4, foram obtidos os 

parâmetros de saída do filtro passa-altas na Tabela 4-5. 

 

Componentes Valores Escolhidos 

𝑅1 1MΩ 

𝑅2 2MΩ 

𝐶1 2,2uF 

𝐶2 2,2uF 

Tabela 4-2 – Valores escolhidos para filtro Butterworth passa-altas 

 

Parâmetros Valores Calculados 

𝑓𝑐  0,051 Hz 

𝑄 0,7071 

Tabela 4-3 – Valores calculados para filtro Butterworth passa-altas 
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Para a topologia Sallen-Key passa baixas, a seguinte função de transferência de 

segunda ordem: 

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=

1

 1 + 𝜔𝐶𝐶3(𝑅3 + 𝑅4)𝑠 + 𝜔𝐶
2𝑅3𝑅4𝐶3𝐶4𝑠2

 

𝑸 =
√𝑹𝟏𝑹𝟐𝑪𝟏𝑪𝟐

𝑹𝟐(𝑪𝟏+𝑪𝟐)
 

 

(4-7) 

 

A partir dos valores de 𝑎1 e 𝑏1 do filtro de Butterworth de segunda ordem 

determinados acima, tem-se que a frequência de corte e o fator de qualidade se dão por: 

 

𝒇𝒄 =
𝟏

𝟐𝝅√𝑹𝟑𝑹𝟒𝑪𝟑𝑪𝟒

 
(4-8) 

 

𝑸 =
√𝑹𝟑𝑹𝟒𝑪𝟑𝑪𝟒

𝑪𝟑(𝑹𝟑+𝑹𝟒)
 

 

(4-9) 

Assim, considerando os valores escolhidos na Tabela 4-4, foram obtidos os 

parâmetros de saída do filtro passa-baixas na Tabela 4-5. 

 

Componentes Valores Escolhidos 

𝑅3 4,7kΩ 

𝑅4 4,7kΩ 

𝐶3 44nF 

𝐶4 22nF 

Tabela 4-4 – Valores escolhidos para filtro Butterworth passa-baixas 

 

Parâmetros Valores Calculados 

𝑓𝑐  1088,39 Hz 

𝑄 0,7071 

Tabela 4-5 – Valores calculados para filtro Butterworth passa-baixas 
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Entretanto, como o filtro passa-altas é um ponto muito crucial e delicado do 

projeto, visto que grande parte das componentes de interesse estão em uma faixa de baixa 

frequência. Como se verá à frente, nas simulações. O projeto final consistirá de somente 

um filtro passa-baixas.  

4.2.1 Filtro notch 

A frequência de 60Hz da rede cria campos magnéticos variáveis que, por indução 

age nos condutores expostos sem isolamento, que desta forma atuam como antenas. Além 

disso o campo elétrico variável também induz o ruído de 60Hz pelo terra da rede. Em 

biosinais, cuja amplitude é muito baixa, o ruído da rede apresenta um grande problema 

na aquisição e no tratamento do sinal, como pode ser visto no capítulo 5. O ruído de 60Hz 

obscurece os dados e impede o correto diagnóstico. 

Os filtros, como podem ser vistos nos dados coletados dos capítulos 2 e 5 não 

atenuam apenas em cima das frequências desejadas, mas também nas adjacentes. No caso 

do filtro Notch se torna uma questão bem crítica, visto que como visto no capítulo 2, as 

componentes de baixa frequência correspondem a dados válidos nos biosinais. 

A topologia do filtro Twin-Tee, indicada na Figura 4-11, foi escolhida graças à sua 

característica de terceira ordem, de forma que ele seria ao menos em teoria, mais seletivo 

do que outras topologias como a Wien Bridge. Ele consiste basicamente de um filtro passa-

baixas (R1, R2 e C1) conectado em paralelo à um filtro passa-altas (C2, C3 e R3). 

O filtro twin T é largamente utilizado como filtro notch de propósito geral. Mas, 

embora possua um alto ganho de rejeição, é dificilmente calibravel e exige seis 

componentes de alta precisão para que a frequência de corte e o fator de qualidade se 

adeque ao esperado. (CARTER, 2006)  

Neste projeto ele é utilizado na topologia passiva, o que acarreta em uma perda do 

fator de qualidade, tendo um valor médio tal que Q = 0,25. Entretanto, o Notch também 

pode ser configurado com uma topologia ativa, realimentando o nó comum entre C1 e R3 

e inclusive gerando um ganho de saída.  
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Figura 4-11 – Filtro Notch T-Duplo 

 

Utilizando componentes com precisão de 1%, apresenta um ganho típico de 40 a 

50dB na frequência de corte. A equação do filtro é tal que (ZUMBAHLEN): 

 

𝑽𝒐𝒖𝒕

𝑽𝒊𝒏
=

𝒔𝟐 + 𝟐𝝎𝒐

 𝒔𝟐 + 𝟒𝝎𝒐𝒔 + 𝝎𝒐
𝟐

 

 

(4-10) 

 

De forma que: 

 

𝒇𝒄𝟏 =
𝟏√

𝟏
𝑪𝟑

+
𝟏

𝑪𝟐

𝟐𝝅√𝑪𝟏𝑹𝟏𝑹𝟐

 

 

(4-11) 

 

 

𝒇𝒄𝟐 =
𝟏

𝟐𝝅√𝑪𝟑𝑹𝟑𝑹𝟑(𝑹𝟏 + 𝑹𝟐)
 

 

(4-12) 

 

Onde tem-se na Tabela 4-6 os valores dimensionados, tendo em vista os 

componentes comerciais encontrados, para o filtro de 60Hz. (ZUMBAHLEN) 
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Componentes Valores Escolhidos 

𝑅1 33 kΩ 

𝑅2 33 kΩ 

𝑅3 6,8 kΩ 

𝐶1 0,1uF 

𝐶2 0,1uF 

𝐶3 0,1uF 

Tabela 4-6 – Valores escolhidos para filtro Notch  

 

Frequência Resultado 

𝑓𝑐1 68,2 Hz 

𝑓𝑐2 75,12 Hz 

Tabela 4-7 – Valores calculados para o filtro notch twin-T 

4.3 Simulações 

De forma a validar o sistema de aquisição e condicionamento projetado antes de 

implementá-lo, o circuito identificado no Anexo A e seus respectivos módulos, foram 

simulados no software Multisim da National Instruments. Foi utilizada a biblioteca 

disponível no software para a simulação, utilizando exatamente os mesmos componentes 

do projeto, com exceção do INA114 que, em sua ausência, foi substituído pelo seu 

equivalente AD620.  

A Figura 4-12 é o resultado da simulação do filtro butterwoth passa-baixas de 

segunda ordem, na topologia sallen-key. Pela aquisição de dados do Multisim constata-se 

que o valor da frequência de corte em -3dB é igual ao calculado de 1088Hz. Pela Figura 

4-13 também se confere que, na frequência calculada de 1088Hz o defasamento é de 90º.  
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Figura 4-12 – Diagrama de bode para ganho simulação do filtro Butterworth passa-baixas 

 

Figura 4-13 - – Diagrama de bode para frequência simulação do filtro Butterworth passa-baixas 
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A Figura 4-13 apresenta o resultado da resposta em frequência da simulação do 

filtro passa-faixa calculado. Nele é possível perceber a criticidade do filtro passa-altas no 

projeto para aquisição de biosinais. Como mostrado no Capítulo 2, esses sinais 

apresentam componentes de frequência muito baixas, chegando na ordem de 0,05 Hz.  

O ganho do filtro para a frequência de corte calculada de 0,05Hz, em relação à 

banda de passagem, foi de aproximadamente -27dB. Muito longe dos -3dB esperados. 

Enquanto que a frequência de corte do passa-baixas, em -3dB, passou a ser de 

aproximadamente 420Hz. Longe da frequência de 1088Hz esperada.  

Visto que os resultados saíram muito diferentes do esperado, mesmo em uma 

situação controlada de simulação. E sabendo de antemão a criticidade do passa-altas, este 

foi eliminado do projeto final proposto por este trabalho. Apesar de ter reconhecida 

importância na aquisição dos sinais biomédicos. 

 

Figura 4-14 - Diagrama de bode para frequência simulação do filtro Butterworth passa-faixas 

 

Para a simulação do filtro notch twin-T projetado em 4.2.1, as Figura 4-15 e Figura 
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frequência também se apresenta uma defasagem de 180º, sem entretanto, distorcer as 

componentes interessadas pelo sistema de aquisição. 

 

Figura 4-15 – Diagrama de bode para ganho de simulação do filtro notch 
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Figura 4-16 – Diagrama de bode para fase de simulação do filtro notch 

Ao conectar o sistema de pré-amplificação com ganho de 90,81 ao sistema de filtros 

passa-baixa e notch projetados, obteve-se o diagrama de bode indicado pelas Figura 4-17 

e Figura 4-18. A resposta da faixa de altas frequências desejada aparenta ter sido 

influenciada pela ação do notch, como uma sobreposição das janelas não esperada dos 

filtros. Entretanto, a fiaxa de baixas frequências desejadas e a rejeição da frequência de 

60Hz esperada não foram afetadas.  
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Figura 4-17 – Diagrama de bode para ganho de simulação de pré-amplificador e filtro 

 

Figura 4-18 – Diagrama de bode para frequência da simulação de pré-amplificador e filtro 
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Na necessidade de se obter uma rejeição ainda maior da interferência de 60Hz da 

rede, como visto no Capítulo 5, foi conectado um segundo estágio do mesmo notch em 

série. De forma que se obteve o diagrama de bode indicado nas Figura 4-19 e Figura 4-20. 

Apesar da distorção na banda de altas frequências desejadas ainda se manter, o 

decaimento para a frequência de 72,4Hz chegou a, aproximadamente -64dB. Entretanto, 

é possível observar uma banda maior de rejeição em relação ao adquirido com um notch 

singular. 

 

Figura 4-19 – Diagrama de bode para ganho da simulação com dois notchs 
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Figura 4-20 – Diagrama de bode para defasamento da simulação com dois notchs 

Ao isolar um estágio notch do outro através de um buffer é possível analisar, 

através dos diagramas adquiridos indicados nas Figura 4-21 e Figura 4-22, que o 

decaimento na frequência de 72,44Hz aumenta um pouco, para -68dB. Enquanto que 

reduz-se as perdas anteriores para a seletividade do filtro. Na frequência de 60Hz o filtro 

apresenta um decaimento de, aproximadamente -41dB.  
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Figura 4-21 – Diagrama de bode completo para ganho da simulação de circuito aquisitor completo com 2 
notchs separados por um buffer 
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Figura 4-22 - Diagrama de bode completo para defasamento da simulação de circuito aquisitor completo 
com 2 notchs separados por um buffer 

Como já mencionado, o circuito de realimentação ativa pela perna direita (DRL – 

Driven Right Leg) é comumente adicionado ao circuito de amplificação de biosinais para 

reduzir a interferência do ganho de modo comum e aumentar a estabilidade e a 

performance do circuito.  

Para a aquisição do ECG, o DRL fornece uma realimentação através do eletrodo de 

referência, de forma que o ruído de modo comum é invertido e reinserido na aquisição, 

de forma a reduzir o ruído na saída da etapa de pré-amplificação. O sistema proposto na 

Figura 4-23 sugere uma modelagem de um circuito RC paralelo para a interface eletrodo-

pele na perna direita, que é usada na simulação do Multisim. Deve se observar que o ganho 

de um circuito com DRL é comumente menor do que um sem ele. (HANN, 2012) 

 

Figura 4-23 – Representação modelada da realimentação ativa pela perna direita (HANN, 2012) 

 

As Figura 4-24 à Figura 4-29 são resultados das mesmas simulações feitas 

anteriormente, mas agora através do circuito DRL proposto. Como (HANN, 2012) sugere, 

foi utilizado um resistor de 52kΩ em paralelo com um capacitor de 47nF para modelar a 

interface eletrodo-pele da perna direita.  

Assim como era esperado, para todos os casos o circuito apresentou um ganho 

muito menor em relação à referente topologia sem o DRL. Entretanto, parece haver uma 
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distorção de fase consideravelmente maior, na simulação, tanto para as faixas de baixa 

quanto de alta frequências de interesse.  

 

Figura 4-24 - Resposta em frequência do ganho da simulação do aquisitor com notch unico e DRL emulada 
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Figura 4-25 - Resposta em frequência da defasagem da simulação do aquisitor com notch único e DRL 
emulada 
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Figura 4-26 – Resposta em frequência do ganho da simulação do aquisitor com dois notchs e DRL emulada 

 

 

Figura 4-27 - Resposta em frequência da defasagem da simulação do aquisitor com dois notchs e DRL 
emulada 
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Figura 4-28 - Resposta em frequência do ganho da simulação do aquisitor com dois notchs separados por 
um buffer e DRL emulada 

 

Figura 4-29 - Resposta em frequência da defasagem da simulação do aquisitor com dois notchs separados 
por um buffer e DRL emulado 
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4.4 Comunicação SPI 

A protocolo síncrono SPI foi escolhido para a comunicação entre o ADC e o 

Microcontrolador devido à sua simplicidade e velocidade maiores que seus 

correspondentes devido à sua transferência de dados do tipo Full Duplex. A despeito do 

barramento maior, o microcontrolador possuí a quantidade adequada de pinos para o 

baixo número de escravos que o sistema possuí. A Tabela 4-8 mostra um comparativo 

básico entre os três protocolos de comunicação serial mais utilizados a nível de sistemas 

embarcados.  

Não existe nenhum padrão formal para o protocolo, sendo que este se tornou um 

de facto standard, ou uma convenção, seguindo a interface desenvolvida pela Motorola. 

Apesar de se definir, em consenso, limites máximos da taxa de transferência, este é um 

parâmetro que é dependente da tecnologia em questão, e fica ao encargo da especificação 

do fabricante.  

 

Tecnologia Barramento Velocidade Tipo de Fluxo 

UART (RS232) 2 115,2 bps Half ou Full Duplex 

SPI 3 + Escravos 2 Mbps Full Duplex 

I2C 2 400 kbps Half Duplex 

Tabela 4-8 – Comparativo dos protocolos de comunicação serial. 

Na comunicação SPI os sinais possuem uma direção fixa e definida, desta forma 

possuem barramentos de dados diferentes para os sinais de entrada e saída. A troca de 

dados acontece em ambas direções, sendo que sempre que o Mestre envia um bit para o 

Escravo, o mesmo recebe também um bit deste, o que define a comunicação full-duplex. 

Este conjunto de características permite uma maior velocidade na comunicação. 

A  relação de pinos básica para a comunicação SPI está descrita na Tabela 4-9, 

sendo que a quantidade de pinos aumenta conforme o número de dispositivos escravos 

gerenciados pelo Mestre, como indica a Figura 4-30. Este sinal de SS é um sinal ativo em 

nível baixo, e que muitos dispositivos utilizam para sincronismo de frame. O que o torna 

indispensável mesmo em uma comunicação 1 para 1.  
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Pino Nome Padrão 

Mestre para Escravo MOSI (Master Output Slave Input) 

Escravo para Mestre MISO (Master Input Slave Output) 

Clock SCLK (Serial Clock) 

Seleção de Escravo SS (Slave Select) 

Tabela 4-9 – Tabela com os pinos básicos da comunicação SPI 

 

Figura 4-30 – Diagrama esquemático da conexão do Mestre e Escravo para SPI 

O princípio básico de um SPI é o registrador de deslocamento que faz a conversão 

de um sinal oriundo de um banco paralelo de dados para sinais em série, de acordo com 

o clock. A Figura 4-31 explicita graficamente como ocorre a conversão série/parelelo em 

função do Clock e do Slave Selector (SS).  Pela imagem pode-se perceber que o SPI não 

permite apenas que os dados sejam transmitidos e recebidos simultaneamente, mas a 

cada bit enviado do Mestre ao Escravo, também é transferido um bit de dado do Escravo 

para o Mestre.  Sendo que não dá para transmitir um dado sem outro recebido. 
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Figura 4-31 – Diagrama detalhado da comunicação SPI 

4.5 Conversor A/D 

Já determinado o ADC, como explicado pelo capítulo 3.6, sendo o MCP3911 da 

Microchip segue a Tabela 4-10 com a relação de pinos do conversor, assim como uma 

breve descrição do mesmo. 
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Nº do 

pino 

Símbolo Função 

1 𝑅𝐸𝑆𝐸𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ Entrada lógica do Master Reset 

2 𝐷𝑉𝐷𝐷 Alimentação do circuito digital 

3 𝐴𝑉𝐷𝐷 Alimentação do circuito analógico 

4 𝐶𝐻0+ Entrada analógica não-inversora para Canal 0 

5 𝐶𝐻0- Entrada analógica inversora para Canal 0 

6 𝐶𝐻1- Entrada analógica inversora para Canal 0 

7 𝐶𝐻1+ Entrada analógica não-inversora para Canal 0 

8 𝐴𝐺𝑁𝐷 Referencial terra para o circuito analógico 

9 𝑅𝐸𝐹𝐼𝑁+/OUT Entrada para a referência não-inversora 

10 𝑅𝐸𝐹𝐼𝑁- Entrada para a referência inversora 

11 𝐷𝐺𝑁𝐷 Referencial terra para o circuito digital 

12 𝑀𝐷𝐴𝑇1 Saída modulada de dados para canal 1 

13 𝑀𝐷𝐴𝑇0 Saída modulada de dados para canal 0 

14 𝐷𝑅̅̅ ̅̅  Saída indicadora do que os dados prontos 

15 𝑂𝑆𝐶1/CLKI Conexão para cristal oscilador ou referência externa de 

clock 

16 𝑂𝑆𝐶2/CLKI Conexão para cristal oscilador 

17 𝐶𝑆̅̅̅̅  Seletor de Escravo da interface SPI 

18 𝑆𝐶𝐾 Clock da interface SPI 

19 𝑆𝐷𝑂 Saída de dados da interface SPI 

20 𝑆𝐷𝐼 Entrada de dados da interface SPI 

Tabela 4-10 – Relação de pinos do MCP3911 

O pino de de Master Reset tem a função de resetar todos os registradores, e 

desativar toda a comunicação e clocks internos. É um sinal ativo em nível baixo que deve, 

portanto, ser ligado à uma GPIO (General Port Input-Output) do microcontrolador. 

Tanto a alimentação analógica como digital deve assumir o mesmo valor de 2,7V à 

3,6V. No caso do projeto elas estarão conectadas entre si, assim como também estarão 

compartilhando a mesma alimentação do microcontrolador. O mesmo é proposto para os 

referenciais terra digital e analógico, que além de interconectados compartilharão o 

mesmo com o microcontrolador. 
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Como o conversor irá utilizar o referencial interno para os limites da conversão, o 

referêncial inversor será conectado ao terra. Já o referêncial não-inversor será conectado 

à alimentação do ADC.  

O ADC deve utilizar a saída de clock do microcontrolador como fonte externa de 

clock.  O pino 14 fornece, através de um pulso de nível baixo, o estado de que a conversão 

foi finalizada e os dados estão prontos para serem enviados. Portanto deve ser conectado 

à uma GPIO com evento de interrupção do microcontrolador. O barramento serial será 

conectado como indicado no parágrafo 4.4. 

Apenas um dos canais analógicos será utilizado para os fins deste trabalho. O 

conversor, sendo do tipo front-end, possuí um sistema diferencial de aquisição com um 

ganho configurável. Como esta operação está sendo desenvolvida no sistema de pré-

amplificação, o pino inversor será aterrado e o não-inversor conectado à saída do pré-

amplificador. A saída modulada dos canais não será utilizada neste projeto, que não vai 

apresentar uma aplicação de um filtro digital por parte do DSP.  

Os dados são enviados pelo MCP3911 na borda de descida do SCK e são recebidos 

na borda de subida do SCK. A comunicação SPI se inicia na borda de descida do sinal de 

Seletor de Escravos (ou seletor de chip – chip selector) e termina na borda de subida do 

mesmo. Quando o seletor se encontra em nível alto, a saída de dados SDO é configurada 

em alta impedância, e transições de clock ou de entrada de dados SDI não têm nenhum 

efeito.  

A Figura 4-32 indica o byte de controle do conversor, que contém: 

 Dois bits para endereçar o equipamento (A<6:5>) com o valor default de 

‘00’.  

 Quatro bits para endereçar os registradores (A<4:0>). 

 Um bit para comando de Leitura/Escrita. 

 

Figura 4-32 – Byte de controle do MCP3911 

A Tabela 4-11 indica que os registradores com os dados da conversão, de ambos 

os canais, são localizados nos endereços de ‘0x00’ à ‘0x05’. Enquanto os registradores 
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para configuração do conversor estão localizados na área de ‘0x06’ à ‘0x1A’. A Tabela 4-12 

por sua vez explicita a posição de memória de cada registrador.  

 

 

Tabela 4-11 – Área de memória destinada para cada tipo de registrador do MCP3911 

 

Tabela 4-12 – Posições de memória de cada registrador do MCP3911 

Os registradores dos canais do ADC contêm os mais recentes dados da conversão 

de cada canal. A única operação possível para eles é a de leitura. Podem ser acessados 

separadamente ou em conjunto, de qualquer forma, os três bytes de cada canal são 

atualizados de forma síncrona em função da taxa de DRCLK. 

O registrador de Phase Delay tem a função de ajustar a fase do clock onde vai 

ocorrer a transferência de dados. Enquanto o Gain Register tem a função de configurar o 

ganho de cada canal do ADC, além da corrente de polarização do mesmo. Ambos 

permanecerão, inicialmente, com valores default. 

4.6 Microcontrolador 

O módulo do PIC18F4550 que é responsável pela interface serial, tanto SPI quanto 

I2C é o MSSP (Master Synchronous Serial Port). Quando configurado para o modo de 

comunicação SPI, o MSSP permite que 8 bits de dados sejam transmitidos e recebidos de 
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forma síncrona, como definido nos princípios da comunicação SPI no parágrafo 4.4. O 

diagrama de blocos que ilustra a funcionalidade está representado na Figura 4-33. 

Os três pinos utilizados pelo microcontrolador, para aplicar a funcionalidade 

enquanto mestre são: 

 Saída de dados (SDO): RC7/RX/DT/SDO 

 Entrada de dados (SDI): RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/DAS 

 Clock (SCK): RB1/AN10/INT1/SCK/SCL 

 

 Figura 4-33 – Diagrama de blocos do driver MSSP do PIC18F4550 para comunicação SPI (Microchip) 

Para a operação do SPI o MSSP possuí quatro registradores, sendo: 

 Registrador de controle (SSPCON1) 

 Registrador de status (SSPSTAT) 

 Buffer Receptor/Transmissor (SSPBUF) 

 Registrador de deslocamento (SSPSR) 

Enquanto o SSPCON1 e o SSPSTAT são os registradores de controle e status, 

respectivamente, é através do SSPBUF e o SSPSR que ocorre a transferência de dados. Não 
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é possível ler nem escrever no SSPSR, sendo que ele apenas é comandado pelo clock, 

deslocando os dados para dentro ou para fora do registrador. 

Quando um byte inteiro é transferido para o SSPSR, ele é então movido para o 

SSPBUF, onde então poderá ser lido, e o flag de interrupção do MSSP, o SSPIF é setado. 

Quando se escreve no buffer SSPBUF a transmissão tem início por parte do mestre, como 

é mostrado na Figura 4-34. 
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Figura 4-34 – Forma de onda da comunicação SPI do PIC18F4550 em modo mestre (Microchip) 

4.7 Considerações  

Seguindo o fluxo de projeto: Dimensionamento, simulação e implementação. Muito 

tempo e recurso é economizado na prototipagem do circuito. Ao simular o circuito 

proposto inicialmente, foi visto a inviabilidade de alguns elementos como o filtro passa-

altas dentro do escopo do trabalho. Assim como, ao levar os pontos para o protótipo, é 

possível ver as grandes discrepâncias entre o simulador e a aplicação, estabelecendo 

limites para o mesmo.  
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5. Implementação e Resultados 

Tendo em vista o hardware levantado no Capítulo 3 e o projeto definido e simulado 

no Capítulo 4, o circuito esquematizado no Anexo A foi montado em uma protoboard, o 

sinal foi inserido tanto por meio de um gerador de sinais quanto através de eletrodos 

monopolares Ag/AgCl. Os dados foram medidos e adquiridos através de um osciloscópio 

e posteriormente analisados pelo MatLab.  

Dois tipos de testes foram realizados. Primeiro foi feito um levantamento da 

resposta em frequência de cada módulo do circuito, assim como algumas de suas 

combinações. Segundo foi feito a aquisição do ECG propriamente dito, tendo em vista os 

circuitos com e sem DRL.  

5.1 Resposta em Frequência 

A Tabela 5-1 detalha a resposta em frequência do filtro Butterworth projetado para 

frequência de corte em 1000Hz. Por interpolação pode-se inferir que a frequência de corte 

de -3dB de ganho é de aproximadamente 1650,07Hz, comparado aos 1088 Hz calculados 

e simulados. Entretanto, tal precisão na frequência de corte do circuito passa-baixas não 

é tão crucial, visto que a ideia inicial é eliminar as componentes de alta frequência, sendo 

que as demais podem ser tratadas por software. 
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Frequência (Hz) Ganho (dB) 

0.185 0.000 

1 0.000 

10 0.000 

100 0.000 

200 0.000 

300 -0.071 

400 -0.107 

500 -0.107 

600 -0.180 

700 -0.232 

800 -0.368 

900 -0.489 

1000 -0.856 

1250 -1.605 

1500 -2.638 

2000 -4.667 

3000 -7.782 

5000 -16.883 

10000 -21.699 

Tabela 5-1 – Resposta em frequência do filtro passa-baixas 

Para o ganho de G = 91,1 configurado com 𝑅𝐺 = 550Ω, tem-se o ganho de 19,592 

dB esperado na saída. Para a queda de -3dB em relação à banda de passagem, o sistema 

apresentou uma frequência de corte de 1665,4Hz. Indicando que o INA114 teve pouca 

influência na resposta em frequência do sistema.  

Frequência(Hz) Ganho(dB) 

0.61 19.363 

1 19.372 

10 19.379 

60 19.183 

100 19.456 

200 19.286 

500 19.439 

750 19.208 

1000 18.751 

1500 17.253 

2000 15.264 

5000 7.587 

10000 2.291 

Tabela 5-2 – Resposta em frequência do pré-amplfiicador+filtro passa-baixas 



 
 

89 
 

Segue nas Figura 5-1 e Figura 5-2 o diagrama de bode para o ganho, 

respectivamente, do filtro butterworth de segunda ordem e do sistema do INA114 seguido 

do filtro passa-baixas. Novamente é possível perceber que não há praticamente nenhuma 

influência do sistema de pré-amplificação na resposta em frequência.  

 

Figura 5-1 – Resposta em frequência do filtro passa baixas 
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Figura 5-2 – Resposta em frequência do sistema pré-amplificador + filtro 

A Tabela 5-3 mostra o filtro notch twin-T definido na Figura 4-11, que foi montado 

com resistores e capacitores série E6 de baixa precisãfo. Aliado a isso, optou-se pela 

topologia passiva do filtro. Provavelmente foram estes fatores que reduzziram de -40dB 

esperados para -6.38dB medidos no vale mais baixo. Além da baixa precisão e seletividade 

do filtro que possuí corte da faixa de 40Hz à 250Hz. A Figura 5-3 ilustra o diagrama de 

bode para o ganho deste circuito. 
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Frequência (Hz) Ganho (dB) 

2.82 -0.0877 

10 -0.4576 

20 -1.3077 

30 -2.2185 

40 -3.3724 

50 -4.3180 

60 -5.2288 

70 -6.0206 

80 -6.4782 

90 -6.3827 

100 -6.1083 

120 -5.2288 

150 -3.9794 

200 -2.8400 

250 -2.0761 

500 -0.7058 

750 -0.3185 

1000 0.0000 

10000 0.3311 

Tabela 5-3 – Resposta em frequência de filtro notch para 60Hz 

 

Figura 5-3 – Resposta em frequência do filtro notch para 60Hz 

Quando o filtro notch é então inserido no sistema de aquisição, composto do pré-

amplificador e do passa-baixas, é possível perceber que sua característica passiva causa 

uma influência sobre o ganho aquisitado sem o notch. Entretanto, ele se torna mais preciso 

devido ao seu menor vale mais próximo de 80Hz e mais seletivo, com uma faixa de rejeição 
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de, aproximadamente, 30Hz à 200Hz. Na Figura 5-3 é possível perceber a pouca 

seletividade do sistema, até então, na frequência.  

 

Frequência (Hz) Ganho(dB) 

2.3 14.111 

5 14.253 

10 18.456 

20 17.171 

30 15.753 

40 14.315 

50 12.581 

60 10.458 

70 6.952 

80 4.370 

90 8.069 

100 9.963 

150 14.089 

200 15.673 

300 17.171 

500 18.403 

750 18.663 

900 18.349 

1000 17.707 

1250 16.800 

1500 14.765 

2000 11.673 

5000 7.380 

7500 4.633 

10000 2.540 

Tabela 5-4 – Resposta em frequência do sistema de aquisição com um notch 
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Figura 5-4 – Resposta em frequência do sistema de aquisição com um notch 

 

Ao inserir mais um estágio para o filtro notch, definindo uma topologia com dois 

filtros diretamente ligados em série, o sistema ganha na rejeição da frequência de 60Hz, 

que chega a quase -18dB. Entretanto o ganho vem ao preço de uma menor seletividade, 

com a janela do filtro se estabelecendo desde os 10Hz até os 800Hz, quando ela já começa 

a se sobrepor à janela do passa-baixas. Como é mostrado no diagrama de bode da Figura 

5-5, existe uma grande distorção das componentes do sistema. Como a analise das várias 

componentes dos biosinais são necessárias, a distorção pode comprometer a analise final 

do sinal.  
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Frequência (Hz) Ganho(dB) 

2.5 18.405 

6.2 16.937 

10 15.571 

20 12.533 

30 9.622 

40 6.805 

50 3.796 

60 0.933 

70 -2.485 

80 -4.631 

90 -4.493 

100 -2.377 

125 1.641 

150 4.765 

250 9.741 

350 11.373 

500 13.870 

800 15.752 

900 16.066 

1000 16.162 

1500 16.030 

2000 13.832 

3500 10.106 

5000 6.774 

8000 3.188 

10000 0.969 

Tabela 5-5 - Resposta em frequência do sistema de aquisição com dois notchs em série 
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Figura 5-5 - Resposta em frequência do sistema de aquisição com dois notchs em série 

Foi então utilizado o LM741, amplificador operacional de uso geral da Texas 

Instruments, para atuar como buffer e isolar o primeiro estágio do notch, do segundo. 

Desta forma, obteve-se ganhos na seletividade, com a banda se situando na faixa de 20Hz 

à 300Hz, sem ocorrer a sobreposição das janelas dos filtros como o diagrama da Figura 

5-6 indica. Além disso, os ganhos do vale mais baixo, na frequência de 80Hz, foram de -

26,5 dB em relação ao sinal contínuo. Sendo que, propriamente dito, em cima da 

frequência de interesse de 60Hz, obteve-se um ganho de -18,751 em relação ao sinal 

contínuo. Sendo esta a melhor marca obtida pelo filtro na análise do trabalho.  
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Frequência (Hz) Ganho(dB) 

2.37 18.751 

5 18.525 

10 17.327 

20 14.864 

30 11.107 

40 8.177 

50 3.837 

60 0.000 

70 -3.045 

80 -7.924 

90 -0.520 

100 3.134 

125 7.202 

150 9.815 

200 12.450 

250 14.167 

350 16.250 

500 16.771 

750 17.959 

900 18.029 

1000 18.346 

1250 17.548 

1600 16.230 

2300 13.703 

5000 3.304 

10000 -0.054 

Tabela 5-6 - Resposta em frequência do sistema de aquisição com dois notchs separados por um buffer 
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Figura 5-6 - Resposta em frequência do sistema de aquisição com dois notchs separados por um buffer 

5.2 Aquisição do Eletrocardiograma 

A Figura 5-7 mostra um sinal de eletrocardiograma aquisitado utilizando o circuito 

esquemático definido no Anexo A. O sinal medido foi de um homem saudável de 22 anos, 

com dois eletrodos autoadesivos Ag/AgCl colados em ambos os braços à mesma medida 

do coração, em uma derivação bipolar, e conectados na entrada do circuito, direto no 

INA114. E mais um eletrodo conectado na perna direita servindo de referência terra para 

o circuito.  

O sinal diferencial da derivação bipolar é indicado, por sua vez, na Figura 5-8, onde 

ainda sim é possível ver o complexo QRS, a principal característica do ECG. É possível 

identificar a frequência cardíaca, mas sem os demais segmentos de onda característicos 

do sinal seria impossível determinar um diagnóstico preciso. O ruído da rede é o mais 

proeminente na leitura do sinal, por isto que se faz necessário o filtro notch de 60Hz e/ou 

o circuito DRL.  
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Já na saída do sistema completo, mostrada na Figura 5-7, é possível identificar 

claramente os principais pontos do ECG: P, Q, R, S e T. O sinal possuí ainda algum ruído, 

de forma que existe uma variação perceptível da amplitude de cada complexo de onda.

 

Figura 5-7 – ECG capturado com projeto de aquisitor completo 
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Figura 5-8 – ECG capturado na saída do INA114 

Além disso existe um offset de, aproximadamente -0,15V. Graças à baixa amplitude 

do sinal, e ao alto ganho imposto, o offset é amplificado mais que o sinal propriamente 

dito. Tendo em vista que o sinal entraria em um ADC, o offset não seria um problema grave 

visto que o ADC trabalha com um referencial fixo próprio.  

O grande problema dessa componente de baixa frequência é que ela oscila e varia 

seu valor conforme a posição e a movimentação dos eletrodos, tal como indicado na 

Figura 5-9. Ainda que o ECG deva ser capturado com o paciente parado, essa componente 

pode ser eliminada com um filtro passa baixas de alta seletividade, com os cuidados 

indicados no parágrafo 4.2.1.  
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Figura 5-9 – Efeitos da movimentação na captura do ECG (TOWNSEND, 2001) 

Posteriormente, a nível de comparação, foi eliminado o buffer entre os filtros notch 

e foi capturado o mesmo sinal. O sinal de saída do sistema está indicado na Figura 5-10, 

onde é possível ver um offset inferior ao apresentado anteriormente. Este fator se deve, 

muito provavelmente, à ausência do LM741 que sendo um amplificador operacional de 

uso geral,se comparado à alta precisão do OPA227, apresenta um offset considerável que 

precisa ser ajustado. 

Outro ponto de observação no sinal capturado é o maior nível de ruídos e maior 

deformação da forma de onda em relação ao esperado. Deve-se à questão analisada pelo 

levantamento da curva de resposta em frequência desta topologia. Não é possível 

determinar de forma clara a localização do complexo de onda PQ no sinal. 
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Figura 5-10 – ECG capturado na saída do aquisitor sem buffer entre os notchs 

Finalmente foi inserido o circuito DRL no sistema, seguindo a topologia indicada 

pela Figura 4-1, utilizando também os amplificadores LM741 para isto. Tanto o sinal de 

saída do INA114 indicado na Figura 5-12 quanto no sinal de saída do circuito completo, 

mostrado na Figura 5-11, o sistema apresentou grande instabilidade. 

Mesmo retirando o filtro notch, com os sinais diferencial e de saída capturados e 

indicados nas Figura 5-13 e Figura 5-14, a instabilidade não diminuí. Pelo contrário, os 

sinais ficam ainda mais instáveis e o ruído é ainda mais proeminente. Sem nenhuma 

avaliação conclusiva neste sentido. 
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Figura 5-11 – Instabilidade na saída do sistema com DRL e com filtro notch 
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Figura 5-12 – Instabilidade na entrada do sistema com DRL e filtro notch 

 

Figura 5-13 – Instabilidade na entrada do sistema com DRL e sem filtro Notch 
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Figura 5-14 – Instabilidade na saída do sistema com DRL e sem filtro Notch 

Já a Figura 5-15 apresenta uma escala de tempo menor do que indicado na Figura 

5-14, apresentando desta forma o sinal de instabilidade causado pelo DRL de forma mais 

detalhada. A instabilidade é tamanha que mesmo componentes de alta frequência que 

deveriam ser atenuadas pelos filtros se tornam presentes. 

É dito em (HANN, 2012) que sem um circuito de compensação, o ganho sobre a 

curva se aproxima ao ganho de malha aberta, de forma que tem-se aproximadamente 

20dB por década. Para resolver este problema, ele propõe um sistema RC série em 

paralelo ao resistor de 330kΩ de realimentação do último estágio do DRL.  
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Figura 5-15 – Ruído da instabilidade ampliado e detalhado 

5.3 Considerações  

Apesar do resultado satisfatório na aquisição do ECG, podendo identificar os 

pontos P, Q, R, S e T. A instabilidade do circuito de DRL não era esperada. Com a 

implementação da sugestão de (HANN, 2012), se espera uma maior CMRR de modo que a 

resposta ao biosinal seja mais consistente, menos ruidosa e mais robusta.  
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6. Conclusão 

Sinais biomédicos são comumente difíceis de se tratar. Graças a sua baixa 

amplitude, diferentes bandas de frequência, alta sujeição à ruídos e interface variável de 

paciente para paciente. É exigido um equipamento robusto, onde existe um compromisso 

entre a complexidade do Hardware e do Software, que contorne essas limitações. O que 

justifica o alto custo dos equipamentos encontrados no mercado.  

Esperava-se construir uma placa de circuito impresso, esperando-se que desta 

forma grande parte dos ruídos fossem eliminados. Entretanto, o trabalho mostrou que é 

possível obter resultados satisfatórios com um sistema relativamente simples, onde se 

conseguiu medir e visualizar todas os principais complexos de onda para análise e 

diagnóstico, tendo como referência o eixo principal de aquisição do braço direito para o 

esquerdo. De forma que é possível monitorar as atividades ventriculares e auriculares 

gerando um diagnóstico rápido na maior parte dos casos.  

A revisão bibliográfica pavimentou de forma concreta e coerente o caminho para 

o dimensionamento dos componentes eletrônicos, a formulação de conceitos para o 

projeto e a definição de uma topologia macro do sistema e a específica implementada. Ao 

ponto que, sob o ponto de vista da instrumentação eletrônica, foi gerado um vasto 

comparativo entre as configurações do circuito até se convergir na configuração final. Ao 

passo que foi possível confrontar a expectativa do sinal calculado, com o simulado e o 

aquisitado em um paciente real.  

6.1 Trabalhos Futuros 

Tendo em vista que o estudo deste projeto foi para deixa-lo versátil para outros 

tipos de biosinais que não o ECG, é necessário validá-lo tanto para o EMG quanto para o 

EEG. Desta forma reformular certas diretrizes do projeto, caso necessário, para deixa-lo 

mais robusto.  
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Para o mesmo circuito ser versátil para sinais de características diferentes, como 

dito, há um compromisso entre Hardware e Software de forma que o sinal deve ser 

processado em um DSP. Desta forma, como sugerido pela Figura 3-2, é necessário também 

implementar a interface USB e a IHM para validar os resultados do processamento de 

sinais. 

Além disto, é de grande valor continuar avaliando as topologias. Estabilizar o 

circuito DRL e eliminar a componente de baixa frequência observada. Deve-se também 

projetar com maior assertividade a conversão analógico-digital e sua comunicação com o 

referente microcontrolador.  
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A. Esquemático Elétrico do Projeto 

 

 

Figura A-1 – Sistema com entrada de sinal, pré-amplfiicação e filtro passa-baixas 

 

Figura A-2 – Sistema com dois estágios de filtro notch twin-T 
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Figura A-3 – Circuito proposto com ADS1211 e PIC18F4550 
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