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1. RESUMO 

A eletroencefalografia é uma técnica que realiza o registro da atividade 

elétrica cerebral, possuindo, assim, um papel importante na medicina diagnóstica 

e na área de pesquisa médica. O padrão da atividade cerebral produzido por um 

eletroencefalograma pode ser utilizado para auxiliar o diagnóstico de muitas 

doenças que afetam o cérebro.  

Os sinais de eletroencefalograma apresentam amplitudes relativamente 

pequenas, na ordem de microvolts (μV), situando-se dentro da faixa de 

frequência entre 0,5 – 100 Hz.1 Para que seja possível de serem adquiridos e 

visualizados, os sinais elétricos provindos da atividade elétrica cerebral devem 

ser amplificados e filtrados de maneira a dirimir todos os ruídos, interferências 

internas e externas, e artefatos presentes. Assim, os objetivos deste trabalho são 

compreender os diferentes tipos de ondas cerebrais por meio do kit didático 

Clevelabs, e construir um circuito elétrico de um canal de registro didático capaz 

de prover uma amplificação de alto ganho e filtrar adequadamente os sinais de 

eletroencefalograma, os quais serão simulados por um gerador de função/pulso.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A atividade neurológica cerebral humana começa entre a décima sétima e a 

vigésima terceira semana do desenvolvimento do pré-natal. Acredita-se que a 

partir desse estágio e, por toda a vida, sinais elétricos gerados pelo cérebro 

representam não apenas uma função cerebral e sim uma função do corpo todo.1 

Os neurônios cerebrais podem impactar todos os aspectos da vida humana 

incluindo as atividades motoras, a memória, o desenvolvimento mental, o sono e 

etc. O córtex cerebral do homem produz biopotenciais elétricos que podem ser 

observados durante a vigília (paciente acordado) e também durante o sono, mas 

que desaparecem com a morte do indivíduo2. Esses biopotenciais cerebrais 

podem variar em função da emoção, do estado físico e mental do indivíduo.  

A ferramenta capaz de analisar clinicamente a atividade cerebral espontânea 

e identificar possíveis distúrbios neurológicos é o eletroencefalograma (EEG).  

O eletroencefalograma é o registro da atividade elétrica gerada pelas células 

nervosas do cérebro sendo realizado por meio da colocação de eletrodos no 

couro cabeludo com o auxílio de uma pasta condutora que, além de fixá-los, 
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permite a aquisição adequada dos sinais elétricos que constituem a atividade 

cerebral3. 

Mais especificamente, o EEG é o registro da soma dos potenciais de ação e 

dos potenciais pós-sinápticos produzidos pela descarga elétrica de vários 

neurônios2. O potencial de ação refere-se à propagação do sinal pelo neurônio, 

enquanto o potencial pós-sináptico refere-se às mudanças dos potenciais de 

membranas após a liberação de neurotransmissores no final de um axônio pré-

sináptico, onde o sinal continua para outro neurônio2. A corrente elétrica cerebral 

consiste, em sua maioria, de íons Na+, K+, Ca++ e Cl- que são bombeados por 

meio de canais nas membranas neurais na direção determinada pelo potencial 

da membrana.4 

O posicionamento dos eletrodos é feito por meio do Sistema Internacional de 

10-205 e pode ser realizado por meio de duas configurações: monopolar e 

bipolar. Na configuração monopolar a diferença de potencial é mensurada entre 

um eletrodo ativo e um eletrodo de referência, o qual é posicionado no lóbulo da 

orelha, nariz, mastoide, queixo, pescoço ou no centro do couro cabeludo. Na 

configuração bipolar a diferença de potencial é mensurada entre dois eletrodos 

ativos e particulares no couro cabeludo.6 

À primeira vista, o registro da atividade cerebral obtido pelo EEG pode 

parecer um sinal de ruído, desestruturado ou não estacionário, entretanto, 

técnicas de processamento de sinal podem ser utilizadas para separar os 

diferentes componentes das ondas cerebrais uma vez cada uma delas poderá 

ser associada a diferentes funções e áreas do cérebro. A atividade elétrica do 

cérebro é representada por meio da atividade rítmica, a qual é dividida em quatro 

faixas de frequências classificadas como:  

 Ondas Delta: situadas na faixa de frequência de 0,5 à 4 Hz e 

associadas com o sono profundo, em pacientes com anestesia 

profunda e em certas doenças cerebrais.3 

 Ondas Teta: situadas na faixa de frequência de 4 à 7,5 Hz e ocorrem 

em crianças, em certos casos podem ocorrer em adultos durante 

algum tipo de estresse emocional. 3 
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 Ondas Alfa: situadas na faixa de frequência de 8 à 13 Hz e indicam 

uma condição de consciência relaxada, em descanso e acordado sem 

nenhum tipo de atenção ou estímulo visual externo. 3 

 Ondas Beta: situadas na faixa de frequência de 14 à 30 Hz e 

associadas ao pensamento ativo, atividade mental intensa, a 

concentração em algum estímulo (visual, auditivo) externo, ou ao 

resolver problemas concretos. 3 

Todos os sistemas físicos são susceptíveis aos sinais interferentes não sendo 

então diferente para os sinais bioelétricos. Durante a captação desses sinais, 

vários sinais indesejados (artefatos) podem estar associados a estes, como 

exemplo, a interferência da rede elétrica que pode ser causada por indução 

magnética ou por efeito eletrostático, ruído de contato de eletrodo, linhas de 

transmissão, etc., prejudicando assim a sua interpretação7.  

As interferências externas, não desejáveis, podem ser eliminadas ou 

atenuadas por meio do uso de filtros. Filtros são circuitos eletrônicos com a 

finalidade de selecionar determinada faixa de frequência, em outras palavras, 

são circuitos que deixam passar sinais elétricos em certas frequências e evitam a 

passagem de outros sinais, em outras frequências. Podem ser classificados 

como passivos, ativos e digitais. 8,9  

Os filtros passivos não possuem ganho maior do que 1, não necessitam de 

alimentação e são compostos por resistores e capacitores. Já os filtros ativos 

apresentam ganho maior que 1, necessitam de fonte de alimentação e são 

compostos por amplificadores e transistores. Os filtros implementados por meio 

de softwares são chamados de filtros digitais.   

Dependendo ainda da posição dos seus componentes, os filtros podem se 

comportar como filtro passa-baixa permitindo que os sinais com frequência 

abaixo de uma frequência determinada passem para a saída, eliminando assim 

todos os sinais com frequências superiores; filtro passa-alta quando deixa passar 

para a saída apenas os sinais cujas frequências estejam acima de certo valor; 

filtro passa-faixa que permite a seleção de apenas uma faixa de frequências e; 

finalmente, filtro rejeita-faixa que atua de forma inversa ao filtro passa-faixa, 

eliminando os sinais contidos em um determinado intervalo de frequências 

definido.   
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3. OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é compreender os diferentes tipos de ondas de 

EEG por meio do kit didático Clevelabs, fazer a captação desses sinais por meio 

do uso de circuitos amplificadores e desenvolver um conjunto de filtros ativos 

didáticos para dirimir os ruídos elétricos presentes no circuito elétrico e 

possivelmente registrar a atividade elétrica cerebral.  

Para alcançar esses objetivos, é necessário realizar um estudo de revisão 

bibliográfica, organizando, esclarecendo e resumindo os principais conceitos que 

compõem a técnica de eletroencefalografia. É necessário também construir um 

circuito elétrico capaz de amplificar e filtrar adequadamente um sinal de 

eletroencefalograma por meio de um canal de registro. Tal circuito será composto 

por amplificadores adequados para aplicações médicas e associações de 

resistores e capacitores para construir os filtros ativos. Além disso, será utilizado 

um gerador de funções para gerar o sinal elétrico a ser processado pelo circuito, 

com valores de frequência e amplitude similar à atividade elétrica cerebral. 

 

4. METODOLOGIA 

Para realizar os objetivos propostos no projeto, a metodologia adotada 

inicialmente foi o estudo de revisão bibliográfica, organizando, esclarecendo e 

resumindo os principais conceitos que compõem a técnica de 

eletroencefalografia. Em seguida, de modo a dar início à construção de um 

circuito elétrico capaz de amplificar e filtrar adequadamente um sinal de 

eletroencefalograma, foram realizados vários estudos referentes aos sistemas de 

aquisição desses sinais, bem como os seus problemas inerentes, e desenvolveu-

se um circuito elétrico teórico de um canal de aquisição de EEG no software 

Multisim. 

Após realizar o estudo do funcionamento de um sistema de 

eletroencefalógrafo, iniciou-se a etapa de montagem do circuito elétrico 

constituído por amplificadores, filtros passa-alta, passa-baixa e Twin-T Notch em 

uma protoboard e, posteriormente, os testes e análise dos sinais provenientes da 

atividade cerebral simulados por um gerador de função.  
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5. DESENVOLVIMENTO 

O circuito completo do canal de aquisição do eletroencefalógrafo 

desenvolvido para este projeto é apresentado na figura 5.1. Para o 

desenvolvimento do circuito foram utilizados um amplificador de instrumentação 

do modelo AD620ANZ10, amplificadores operacionais do modelo TL084CN1111 

para os filtros ativos e associações de resistores e capacitores. O sinal da 

atividade elétrica cerebral é obtido pelos eletrodos conectados nos pinos 2 e 3 

(respectivamente entradas inversora e não-inversora) do amplificador de 

instrumentação AD620ANZ10. Neste caso, será utilizado um gerador de funções 

para gerar um sinal elétrico em forma de onda com valores de frequência e 

amplitude similares ao sinal da atividade elétrica cerebral. Ao passar pelo 

amplificador de instrumentação o sinal sofre um ganho de 89,2, elevando a 

amplitude do sinal de saída para que seja possível seu futuro processamento. Na 

sequência está o estágio do filtro passa-alta com frequência de corte de 7 Hz, ou 

seja, o filtro irá atenuar as frequências com valores menores que a frequência de 

corte (fc = 7 Hz), enquanto as frequências com valores maiores permanecerão no 

sinal obtido. Em seguida, o filtro passa-baixa com frequência de corte de 31 Hz 

recebe o sinal de saída do filtro passa-alta, atenuando as frequências com 

valores maiores que 31 Hz e mantendo no sinal as frequências com valores 

menores que 31 Hz. Na sequência está o amplificador operacional não-inversor 

que receberá o sinal de saída do filtro passa-baixa e promoverá uma faixa de 

ganho de 83-455. O potenciômetro de 1 kΩ é conectado ao resistor de 220Ω. 

Este potenciômetro promoverá um ganho de 455 quando sua resistência for igual 

a 0 e um ganho de 83 quando sua resistência for igual a 1 kΩ. Por último, o filtro 

Twin-T Notch com frequência de corte igual a 60 Hz recebe sinal de saída no 

amplificador operacional não-inversor e atenua as frequências próximas de 60 Hz 

contidas no sinal. Na sequência, o circuito elétrico teórico desenvolvido foi 

montando em uma protoboard, sendo apresentado na figura 5.2. 
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Figura 5.1: Circuito Completo do Eletroencefalógrafo. 

 

Figura 5.2: Circuito Elétrico Completo na Protoboard. 

De modo à fornecer uma tensão dentro da faixa de tensões adequadas às 

alimentações dos amplificadores operacionais do circuito, foi projetado um 

circuito consistindo em uma associação em série de doze pilhas de 1,5 Volts de 

modo a fornecer tensões constantes de +9 Volts e -9 Volts aos amplificadores. O 

terminal positivo da fonte de alimentação (+9 V) e o terminal negativo foram 

conectados junto ao terra do osciloscópio Tektronix – TDS 101212 para formar o 

terminal de “terra” (tensão de 0 V). 

O gerador de Função/Pulso HP 8111A 20 MHz13 (figura 5.3) foi utilizado para 

gerar sinais de ondas senoidais de modo a simular os sinais provenientes de um 

EEG, e, posteriormente, serem processados pelo circuito, mensurados e 
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analisados por meio de um Osciloscópio Digital da marca Tektronix no modelo 

TDS 101212 (figura 5.4). 

Todas as montagens, testes e análises foram realizadas no laboratório de 

física da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

 

Figura 5.3: Gerador de Função/Pulso HP 8111A 20 MHz13. 

 

 

Figura 5.4: Osciloscópio Digital Tektronix - TDS 101212. 

 

6. RESULTADOS 

Durante as mensurações e análises, o estágio de ganho do circuito teve de 

ser desativado devido à saturação que este causava nos sinais gerados pelo 

gerador de função.  

Os sinais de tensões de saída foram mensurados, analisados pelo 

osciloscópio digital da marca Tektronix TDS 101212, e em seguida anotados no 

programa Microsoft Excel afim de calcular os ganhos em V/V e em Decibéis (dB). 

O gráfico da resposta em frequência do circuito completo obtido por meio do 

Microsoft Excel após realizar as mensurações é apresentado na figura 5.12. 

Pode-se observar que o circuito promove uma faixa de ganho entre 36 e 42 dB 

quando aplica-se um sinal de frequência dentro da faixa de 7 a 30 Hz devido à 

presença do filtro passa-alta com frequência de corte de 7 Hz e do filtro passa-
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baixa com frequência de corte de 31 Hz. Enquanto aplica-se sinais de 

frequências maiores que 30 Hz, o ganho é reduzido de maneira significativa 

(característica do filtro passa-baixa), alcançando uma faixa entre -10 e -53 dB de 

atenuação no momento em que há presença do sinal de frequência acima de 35 

Hz, fornecendo uma rejeição deste sinal. Além disso, é possível observar no 

gráfico a ocorrência de um rápido decaimento do ganho nas frequências entre 60 

e 70 Hz, ocasionando uma grande rejeição destes sinais, devido à influência do 

filtro Twin-T Notch 60 Hz. 

 

Figura 6.1: Resposta em Frequência do Circuito Completo. 

Ao realizar uma comparação entre a resposta em frequência teórica 

apresentada na figura 5.13, obtida no software Multisim, e a resposta em 

frequência na figura 5.12 obtida na prática, ambos sem a presença do estágio de 

ganho, o circuito implementado no projeto mostrou-se adequado, pois, conforme 

o esperado, fornece uma amplificação em torno de 43 dB e atenuações nos 

sinais de frequências abaixo de 8 Hz, acima de 29 Hz, e entre 55 a 70 Hz nos 

sinais provenientes de um EEG, os quais foram simulados pelo gerador de 

função, de modo que seja possível de serem adquiridos e visualizados. 
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Figura 6.2: Resposta em Frequência Teórica do Circuito Completo. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal deste trabalho consistiu na compreensão dos diferentes 

tipos de ondas de EEG por meio do kit didático Clevelabs, e desenvolver um 

circuito elétrico capaz de realizar a captação e filtragem desses sinais 

didaticamente, registrando, assim, a atividade elétrica cerebral. 

Os resultados obtidos nas mensurações do circuito elétrico didático  

desenvolvido neste projeto podem ser considerados satisfatórios de acordo com 

os dados obtidos na simulação teórica do circuito elétrico no software Multisim, 

Desta forma, pode-se concluir que o circuito elétrico didático implementado no 

projeto mostrou-se satisfatório, pois, conforme o esperado, fornece uma 

amplificação e filtragem dos sinais provenientes de um EEG, os quais foram 

simulados pelo gerador de função, suficientes para que seja possível realizar as 

aquisições e visualizações em forma de gráfico de tais sinais. 
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