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Resumo: Um circuito integrado da Texas Instruments 

foi desenvolvido especificamente para realizar o pré-

processamento de biopotenciais. Este hardware é o 

ADS1299. O estudo e a familiarização com seu 

funcionamento são detalhados neste trabalho, que visa a 

implementação de um sistema de aquisição de sinais de 

eletroencefalograma (EEG). 

 

1. Introdução 
Medir e analisar biopotenciais permite estudar 

padrões do corpo humano e detectar disfunções. O exame 

de eletroencefalografia revela estados de alerta, 

sonolência, epilepsia e até lesões cerebrais. Ele foi 

primeiramente realizado na década de 1920 pelo 

psiquiatra alemão Hans Berger, cujo trabalho, ainda hoje, 

é um pilar na análise do EEG [1]. 

Com faixa de frequência de 0,5 a 50Hz, o sinal de 

EEG é dividido em cinco categorias de faixas de 

frequência, que denotam diferentes estados do cérebro. O 

sinal delta, de 0,5 a 4Hz, e o sinal teta, de 4 a 8Hz, estão 

relacionados a um estado de sonolência. O sinal alfa, de 

8 a 13Hz, está associado a um estado de relaxamento com 

os olhos fechados. O sinal beta, de 13 a 30Hz, está 

relacionado a estados de alerta ou foco em uma atividade. 

E o sinal gama, acima de 30Hz, foi recentemente 

descoberto e ainda está sendo melhor estudado [1, 2]. 

O EEG, como característica de um biopotencial, é um 

sinal de amplitude muito pequena (entre 1µV e 100µV ) 

perante ruído e artefatos de amplitude muito maior, como 

por exemplo, interferência eletromagnética, interferência 

de dispositivos eletrônicos próximos, 60Hz da rede 

elétrica e até de outros biopotenciais como 

eletromiograma de músculos vizinhos [1, 2]. 

Assim, é importante ter um hardware de pré-

processamento, também chamado de frontend, que 

receba o sinal com o mínimo possível de interferência e 

o prepare para ser processado digitalmente. O ADS1299 

é uma das opções de frontend existentes do mercado e é 

objeto de estudo deste trabalho, na aplicação de aquisição 

de EEG. 

 

2. ADS1299 
O ADS1299 é um frontend de alta precisão para a 

instrumentação biomédica. Ele possui oito canais com 

amplificadores de ganho programável, oscilador e 

referência internos, conversor analógico-digital sigma-

delta de 24 bits e comunicação por SPI. Ele é de baixo 

consumo e baixo ruído, apresentando 120 dB de Relação 

de Rejeição de Modo Comum em condições típicas [3]. 

O CI possui atributos próprios de medição de 

biopotenciais como a detecção da ausência do contato do 

eletrodo com a pele ou a realimentação negativa do sinal 

de modo comum às entradas dos eletrodos para 

minimizar a interferência. Dentre seus modos de 

operação, o ADS1299 permite checar o ruído interno ou 

realizar testes com um sinal interno, podendo ser dc, de 

1Hz ou 2Hz. Porém, seu principal modo de operação é 

com eletrodos para a aquisição de EEG [3].  

A Texas Instruments possui outros modelos de 

frontends para biopotenciais; um modelo de dois canais, 

voltado para a medição do sinal de eletrocardiograma, é 

o ADS1292. Com estrutura muito semelhante ao 

ADS1299, foi usado no início deste projeto para a 

familiarização com a estrutura e o funcionamento do CI. 

 

3. Metodologia  
O estudo foi inicializado com o ADS1292 e uma 

placa Arduino Uno. O circuito (Figura 1a) foi montado 

atentando-se às especificações do datasheet e usando 

principalmente as configurações padrões de operação. O 

processo de power-up, a programação dos registradores 

do CI para os diferentes modos de operação e o 

recebimento de dados foram implementados usando a 

Arduino IDE, através da comunicação SPI entre a placa 

Arduino e o CI. 

Apesar de ser uma opção prática, o Arduino Uno 

possui tensão de operação diferente dos CIs. Para 

contornar isso, foram usados zeners de 3,3V no circuito 

inicial, limitando as tensões de 5V. Ao iniciar o estudo 

com o ADS1299 (Figura 1b) optou-se por usar a placa 

Arduino Pro Mini, com tensão de operação de 3,3V 

compatível com os CIs, juntamente com uma placa FTDI 

para a comunicação da placa Arduino com a porta USB 

do computador. 

 

 
 

Os CIs são controlados através de comandos 

mandados pela SPI. Para receber informação dos CIs, há 

uma rotina que verifica se os dados estão prontos através 

do pino DRDY (data ready, dados prontos), que muda 

para nível lógico baixo quando há dados para serem 

transmitidos.    

(a) (b) 

Figura 1 – (a) Circuito do ADS1292 com Arduino Uno, em 

protoboard; (b) Circuito do ADS1299 com o Arduino Pro 

Mini e FTDI, em protoboard. 
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4. Resultados  
 

A comunicação pode ser vista na Figura 2a. Os CIs 

convertem o sinal para dados de 24 bits e os transmitem 

em bytes na SPI (Figuras 2b e 2c). Para o ADS1299, cada 

transmissão de informação é composta de 24 bits de 

status do CI e mais 24 bits para cada um dos oito canais, 

totalizando uma transmissão de 216 bits ou 27 bytes. Na 

programação, os bytes recebidos são agrupados e 

transformados em dados em mV. 

  

A Figura 3 ilustra os testes internos, sendo checagem 

de ruído interno (3a), e com sinais internos dc e com 

frequências de 1 e 2 Hz (3b, 3c e 3d). No modo normal 

de operação, foi injetada uma forma de onda de 

eletrocardiograma (ECG), usando o gerador de sinais do 

osciloscópio DSO-X 3102A. O sinal de ECG, por possuir 

um padrão característico em sua forma, é um sinal mais 

fácil de se trabalhar do que o EEG. Para este teste, o sinal 

transmitido pelo ADS1299 pode ser visto na Figura 4. Os 

mesmos testes foram realizados primeiramente no 

ADS1292. 

 

 

5. Conclusões 
Após a familiarização com o ADS1299, os testes 

internos realizados com o ADS1299 apresentaram bons 

resultados. Contudo, a aquisição do modo normal com 

gerador de sinais apresentou alguns glitches que podem 

estar relacionados a problemas de acoplamento. Na etapa 

de finalização pretende-se fazer testes com sinal 

biológico real e verificar a questão de acoplamento. 
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Figura 2 – (a) Comunicação SPI entre ADS1299 e 

Arduino, com SCLKS em amarelo e dados transmitidos 

em verde; (b) Transmissão de dados no ADS1299 após 

pino DRDY mudar para nível lógico baixo, totalizando 

27 bytes transmitidos por vez; (c) transmissão de dados 

em (b) com imagem ampliada no início da transmissão, 

possibilitando ver melhor o sinal do DRDY e os SCLKS 

para cada byte.  
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Figura 3 – (a) Checagem de ruído interno; (b) Teste 

com sinal interno dc; (c) e (d) Testes com sinais 

internos de 1 e 2 Hz, respectivamente. Eixo horizontal 

estão as amostras de dados; eixo vertical, a tensão em 

mV. 

Figura 4 – Sinal de ECG no Serial Plotter da 

Arduino IDE transmitido do ADS1299. 


