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1. RESUMO 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e análise de um projeto que visa  

a viabilidade de interação com o ambiente por meio da atividade cerebral de um 

indivíduo, tal que permita com viabilidade técnica e econômica utilizar uma interface 

cérebro-máquina. Com o estudo de métodos de interação com o ambiente e com a 

sociedade, se discute o desenvolvimento do protótipo para a simulação da interação 

com o ambiente, controlado a partir de uma interface cérebro-computador com 

comunicação a princípio via Bluetooth, sendo prevista a utilização da tecnologia 

Bluetooth Low Energy (BLE), precisamente a versão 4.2, interfaceado por sistemas 

embarcados com microcontroladores Atmel. A utilização da eletroencefalografia 

como método de monitoramento eletrofisiológico se deve à possibilidade de 

monitoramento não invasivo. A escolha da interface cérebro-computador baseada 

em eletroencefalografia Neurosky Mindwave Mobile ® como Interface cérebro-

máquina se provou não efetiva por conta da instabilidade na leitura do espectro de 

frequências e conectividade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 De acordo com o censo demográfico de 2010 (IBGE, 2010), 

aproximadamente 45,6 milhões de pessoas se declararam portadoras de alguma 

deficiência. Este número corresponde a 23,9% da população brasileira. Portanto, se 

faz necessário o estudo de tecnologias para a redução do impacto causado na vida 

das pessoas por conta dessas deficiências, tanto para aumentar a qualidade de vida 

quanto para integrá-las na sociedade de forma independente. 

Segundo Zangerolame (2007, p.22), algumas pessoas portadoras de 

necessidades especiais (PNE) possuem dependência parcial ou total de outras 

pessoas para interagir com o ambiente ao seu redor. Porém, nas últimas décadas, 

tem se tornado viável cada vez mais o uso de computadores na condução dessas 

vidas. 

De acordo com Farias (2014), com o avanço nas áreas de reconhecimento de 

padrões, processamento de sinais e neuroengenharia, tornou-se possível a 

elaboração de sistemas que realizam a interação de humanos com máquinas 

naturalmente. Feito uma análise dos sinais biológicos, é possível extrair informações 

que possibilitam a realização de tarefas que pessoas com determinadas deficiências  

teriam dificuldades, ou até mesmo seriam incapazes de realizá-las.  



Wolpaw (2007) afirma que uma Interface Cérebro computador (ICC), é um 

sistema computacional apto a estabelecer a comunicação entre as atividades 

neurofisiológicas e um computador. É possível citar como objetivos principais das 

ICC a reparação ou ampliação das funções motora e cognitiva. 

Por meio de uma ICC é possível criar novos canais de comunicação, 

possibilitando que pessoas incapacitadas tenham acesso seguro e com autonomia a 

tarefas simples do cotidiano, permitindo o controle de luzes, fazer chamadas, 

gerenciar configurações de ar condicionado e fechar cortinas com sua mente. 

Conforme defendido por Graimann, Allison e  Pfurtscheller (2010), uma ICC é 

um meio alternativo para a comunicação natural do sistema nervoso, um sistema 

que contorna vias eferentes do corpo. Associada a intenção do usuário, ela mede a 

atividade cerebral, e a retrata em sinais de controle para diversas aplicações. Possui 

quatro características, são elas: Registrar a atividade do cérebro, possuir um 

feedback; ser em tempo real; e deve ser controlada pela iniciativa voluntária do 

usuário.  

 

3. OBJETIVO 

 Estudar métodos de interação com o ambiente e com a sociedade, que 

diminuam o impacto que síndromes paralíticas e deficiências motoras causam na 

qualidade de vida e convívio social das pessoas, o presente trabalho tem como 

objetivo a análise e discussão da viabilidade de desenvolvimento de um protótipo de 

simulador de interação com o ambiente, controlado a partir da ICC chamada 

Neurosky Mindwave Mobile ® (MW). 

 

4. METODOLOGIA 

 O presente capítulo apresentar a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do protótipo, um simulador de interação com o ambiente controlado 

por ICC não invasiva.  

  De acordo com Silveira (2013), entre os formatos mais comuns de aquisição 

dos bio-sinais elétricos, destacam-se: Eletromiografia (EMG), Eletrocorticografia 

(ECOG), Eletrocardiografia (ECG) e Eletroencefalografia (EEG). 

Para realizar a simulação, é necessário o uso de um método de 

monitoramento eletrofisiológico para registrar a atividade elétrica do cérebro, neste 



caso será a EEG. Outra premissa que foi estipulada era que este dispositivo 

obtivesse viabilidade técnica e econômica.  

As ICC dividem-se basicamente em dois grupos: as interfaces invasivas e as 

não invasivas. 

De acordo com Lebedev e Nicolelis (2006), a interface não invasiva se 

baseia nos sinais de EEG, um dispositivo que distribui os eletrodos pelo couro 

cabeludo e através deles realiza o registro da atividade eletrofisiológica do cérebro. 

E a partir desses sinais é possível gerar comandos computacionais. Segundo 

Nascimento (2011), a interface não-invasiva tem a qualidade do sinal afetada 

negativamente pelo crânio. 

O MW ® realiza a gravação, processamento e digitalização das ondas 

cerebrais captadas. Em seguida, disponibiliza essa informação para utilização em 

outras aplicações através do protocolo de comunicação bluetooth. Os ritmos, 

frequências e condições/estados mentais considerados pela fabricante estão em 

seu site de referência e documentação.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Seguindo as premissas estipuladas para este projeto, o método de 

monitoramento eletrofisiológico utilizado deve ter viabilidade técnica e econômica 

adequada, para tanto, houve a necessidade de uma pesquisa de mercado com o 

objetivo de escolher a tecnologia a ser empregada neste trabalho. O MW ®, 

fabricado e distribuído pela empresa Neurosky ®, foi o equipamento selecionado. 

Com base nas informações obtidas no site de referência e documentação do 

produto e do fabricante, desenvolvemos o programa de captura de frequências por 

meio do ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Unity3d e usamos a interface 

de programação de aplicações (API) desenvolvida pelo fabricante do MW ®. 

Segue a classificação utilizada para identificar o espectro de frequências: 

 

  



Figura 1 - Classificação das frequências cerebrais 

 

Fonte: Autor.  

 

● Gama alto (representado no gráfico em rosa): 50 - 70 oscilações por segundo 

(ocorre no estado de alta atividade cerebral e estão ligadas às capacidades 

de comunicação). 

● Gama baixo (representado no gráfico em roxo): 30 - 50 oscilações por 

segundo (ocorre no estado de alta atividade cerebral e estão ligadas às 

capacidades de aprendizado e acuidade mental). 

● Beta alto (representado no gráfico em azul): 18 - 30 oscilações por segundo 

(ocorre no estado intenso de agitação, tensão ou medo). 

● Beta baixo (representado no gráfico em azul claro): 12 - 18 oscilações por 

segundo (ocorre no estado normal de agitação, tensão ou medo). 

● Alfa alto (representado no gráfico em verde): 10 -12 oscilações por segundo 

(ocorre em estados onde a mente está focada, porém o corpo está relaxado). 

● Alfa baixo (representado no gráfico em amarelo): 08 - 10 oscilações por 

segundo (ocorre em estados mentais relaxados e com baixa atenção ou no 

sono). 

● Theta (representado no gráfico em laranja): 04 - 08 oscilações por segundo 

(ocorre em meditação e relaxamento profundo). 

● Delta (representado no gráfico em vermelho): 0 - 04 oscilações por segundo 

(ocorre em momentos de sono profundo). 

 



6. RESULTADOS 

 

A partir da simulação das interações e de informações fornecidas pela empresa 

fabricante do equipamento, sem o uso do capacete de EEG, foi possível prever as 

frequências cerebrais indesejadas para leitura e assim filtrar, no programa, sua 

aquisição. 

Testes realizados com o MW ® permitiram o mapeamento das frequências 

cerebrais e a previsão de certos comportamentos através do cruzamento das 

informações obtidas com padrões já estudados por outras literaturas. As leituras 

realizadas pelo MW ® exibiam muitas oscilações que influenciaram negativamente o 

algoritmo de previsão de comportamentos e condições. 

 

Figura 2 - Captura de frequências cerebrais e comparação com padrões pré-estabelecidos. 

 

Fonte: Autor. 

 

  



Figura 3 - MW ® Monitorando atividade cerebral de uma cobaia 

 

Fonte: Autor. 

 

 

  Os testes também revelaram grande instabilidade da conexão via Bluetooth ® 

entre o MW ® e os computadores e celulares utilizados neste trabalho. 

 

7. CONCLUSÃO 

Este trabalho conclui que é possível desenvolver o ambiente simulado com 

interações utilizando o MW ®, porém, em termos práticos, não é viável. 

O MW ® apresentou grande instabilidade e demora na leitura das frequências 

cerebrais durante os testes. Suas leituras são precisas, porém, a conectividade com 

outros aparelhos é instável. 

A viabilidade do projeto pode ser atingida com um equipamento de melhor 

qualidade do sinal e captação do espectro de frequências. 

No futuro, é possível desenvolver um sistema que tenha maior confiabilidade 

no registro dos sinais e desenvolver uma interface que possa utilizar interações 

simultâneas.  
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