
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: PROCESSAMENTO DE SINAIS ELETROOCULOGRÁFICOS PARA O CONTROLE DE
CADEIRA DE RODAS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GUILHERME BERARAMO GASQUES, ISAQUE FERNANDO BASSIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JAHYR GONÇALVES NETO, RENATO FERRARI COSTAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): GEORGYA BELTRAMINI SUNDFELDCOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

Ainda em 2015 é muito comum notícias indicando grande quantidade de acidentes, 

sejam automobilísticos, de trabalho, entre outros. As consequências resultam em 

lesões na medula espinhal e dependendo do grau da lesão podem ocasionar a 

paraplegia ou tetraplegia, assim perdendo qualidade de vida. Segundo dados do 

último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de geografia e Estatística (IBGE) em 

2010 o Brasil possuía aproximadamente 45,6 milhões de deficientes, o que equivalia 

a 23,9% da população total do país.  No corpo humano há a presença a todo tempo 

de estímulos elétricos provenientes da atividade do sistema nervoso na 

comunicação entre cérebro nervos e músculos (LENT, 2011). Tais estímulos podem 

ser captados através de dispositivos denominados eletrodos e em seguida podem 

ser interpretados com o auxílio de recursos computacionais e utilizados para 

controle de diversos sistemas externos. O presente trabalho visa captar os sinais 

provenientes da polarização da retina com eletrodos em pontos específicos da face 

de um indivíduo. Após o processamento dos sinais, é possível saber em qual 

direção o globo ocular do individuo está, isso permite o controle de um protótipo de 

cadeiras de rodas, contribuindo para que um deficiente que não consiga executar os 

movimentos de seus membros inferiores possa ter controle. 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente temos nos deparado com uma grande quantidade de pessoas que 

perdem sua qualidade de vida após passarem por acidentes. Em muitos casos, tais 

pessoas sofrem lesões na medula espinhal acarretando sérias deficiências motoras. 

Muitas destas lesões ainda não têm cura, o que torna o problema ainda mais grave. 

Com isso é muito importante que a computação interaja com a medicina para criar 

ferramentas que ajudem tais pessoas a sofrerem menos com os traumas e com isso 

possam voltar a fazer algumas de suas atividades cotidianas. 

3.  OBJETIVOS  

O projeto tem como o objetivo a elaboração de um protótipo de cadeira de rodas que 

possa ser controlado pelo movimento dos globos oculares do usuário. 

4. METODOLOGIA  

Foi desenvolvida uma placa com o amplificador de instrumentação AD620 e um 

protótipo de cadeira de rodas construído de madeira, arame e papel EVA. Por ser de 

baixo custo, o protótipo conta com motores DC de 12 volts com caixa de redução 



para obter uma melhor tração do protótipo; também foram utilizados sensores 

ultrassônicos para identificação de possíveis obstáculos durante o percurso servindo 

como sistema de segurança. Para integração, processamento, conversão 

Analógico/Digital e acionamento do protótipo foi utilizado o microcontrolador Arduíno. 

A Figura 1 apresenta a placa e o protótipo desenvolvido. 

Figura 1 - Circuito amplificador e protótipo de cadeira de rodas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O passo inicial para captação dos sinais é a localização correta da colocação dos 

eletrodos. Para captar os pulsos dos movimentos oculares é necessário a utilização 

do mapa encontrado na figura 2, onde os pontos 1 e 2 servem como referência dos 

movimentos superiores e inferiores do globo. Já os pontos 3 e 4 servem como 

referência para movimentos para direita e esquerda, e por fim o ponto 0 é usado 

como região de referência. 

Figura 2 - Regiões para captar os sinais eletrooculograficos. 

 

Fonte: Imagem de Brainproducts em www.brainproducts.com. 

Os sinais dos impulsos elétricos eletroencefalográficos possuem como característica 

principal o baixo valor de tensão, por volta de 300 microvolts (BRONZINO 1995). 

Tais valores são muito baixos para serem processados, além de vulneráveis a 

interferências externas. Com isso se torna necessário à construção de um 

amplificador. No presente projeto foi utilizado o amplificador de instrumentação 

AD620 configurado para ganho de 1000 vezes. Em seguida os sinais são enviados à 

porta analógica do microcontrolador Arduíno para serem convertidos e processados. 
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A primeira fase de processamento visa a calibragem do sistema, buscando eliminar 

possíveis interferências externas sobre os sinais, como luminosidade do ambiente, 

entre outros. Em consequência disto, foi desenvolvido um algoritmo que calcula as 

médias das leituras, verifica seu percentual de similaridade, encontrando valores de 

máximo e de mínimo. Com isso são estabelecidos limites para futuras leituras, e 

determinando assim direção dos globos oculares.  

6. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

O amplificador foi desenvolvido e testado em laboratório com geradores de sinais. 

Foram obtidos resultados satisfatórios com amplificação de 1000 vezes, onde a 

frequência de saída é a mesma da entrada, ou seja, frequência conservada. Foram 

feitos testes com eletrodos. Os resultados podem ser vistos na Figura 3, onde os 

picos superiores indicam o movimento do globo ocular para a direita e os picos 

inferiores indicam o movimento para esquerda, já os sinais centrais indicam que os 

globos oculares estão centralizados. 

Figura 3 - Sinais Captados com uso de eletrodos. 

 

Para o desenvolvimento do algoritmo de calibragem e reconhecimento dos sinais foi 

utilizada a ferramenta computacional Matlab. A próxima etapa visa integração do 

protótipo com o amplificador e com isso o controle do protótipo de cadeira de rodas 

através dos sinais elétricos. 
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