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Lista de abreviaturas ou siglas 

 

A  Ampère 

A/D  Conversor Analógico Digital 

BMD101 Sensor 

CASE  Caso (estrutura seletiva em C++) 

EEG  Eletroencefalografia 

Hz  Frequência (Pulso por minuto) 

IDE  Ambiente de Desenvolvimento Integrado 

MΩ  10
6 

Ω 

MAC  Media Access Control 

mm  Milímetro 

mV  10
-3

 Volts 

PWM  Modulação de Largura de Pulso 

RF  Rádio Frequência 

TGAT1-L64 Microprocessador e conversor A/D 

USB   Barramento Serial Universal 

V  Volts 

Ω  Ohm (Unidade de resistência) 

µ  10
-6 
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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um mecanismo capaz de detectar as 

frequências das ondas cerebrais e possibilitar o acionamento de qualquer dispositivo desejado. 

Desenvolveu-se um mecanismo para captação das ondas referente aos momentos de 

concentração e planejamento, composto por um sistema de transmissão (sensor, conversor e 

transmissor Bluetooth) e um sistema de recepção (receptor Bluetooth, Arduíno e reles e/ou 

conversor por largura de pulso-PWM) aliado ao hardware e softwares para integração dos 

sistemas. 

Os resultados mostraram que o protótipo desenvolvido foi bem-sucedido. As ondas 

foram captadas e acionaram dispositivos, levantando a cabeceira de uma cama hospitalar, 

movendo as rodas de carros de brinquedo, girando as hélices de um drone para que alce voo. 

As aplicações podem ser as mais variadas e adaptação do protótipo a cada indivíduo e tarefa a 

ser executada é de simples manejo, o que permite inferir na mudança de paradigmas e 

melhora da qualidade de vida das pessoas com limitações motoras. A principal vantagem é 

que o sistema é todo configurável, permitindo que diferentes indivíduos possam acionar 

diferentes dispositivos. 

Conclui-se que é possível detectar as ondas cerebrais oriundas do estado de 

concentração do indivíduo, transmiti-las e acionar quaisquer dispositivos que se deseje, 

fazendo com que o pensamento seja capaz de acionar tal dispositivo. 

Palavras-chave: Ondas cerebrais. Transmissor. Microcontrolador. Bluetooth. 
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ABSTRACT  

 

The work done in this project aimed to develop a system able to detect brain wave frequencies 

used to enable the operation of a desired device. The prototype, based on a mechanism to 

uptake brain waves related to concentration and planning states, is composed by a 

transmission system (sensor, converter, and Bluetooth transmitter) and a receiving system 

(Bluetooth receiver, Arduino and relays, and/or PWM converter) combined with hardware and 

software for system integration.  

 

The results showed that the prototype was successful. The brain waves were captured and 

triggered devices, controlling a hospital bed, moving a toy car wheels, and turning on the 

propellers of a drone. The applications of this system are vast and the adaptation of the 

prototype to each individual, and to different tasks, is quite simple. This work represents a 

paradigm shift in the use of this technology and improves the quality of life of people with 

mobility limitations. The main advantage is that the system is set to allow different people to 

activate different devices. 

 

Here it is concluded that it is possible to detect brain waves arising from the concentration 

state of the individual’s mental activity, transmit them, and activate any desired device, 

demonstrating that thoughts are able to activate such devices. 

 

 

 

 

Keywords: Brain waves. Transmitter. Microcontroller. Bluetooth. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cérebro humano é formado de tecidos e células nervosas, que estrategicamente 

trabalham para conduzir, processar, interpretar estímulos sensoriais e gerar respostas motoras 

específicas a cada necessidade. Por exemplo, quando uma pessoa deseja acender uma 

lâmpada, é gerado um estímulo elétrico, que em milésimos de segundo chega ao córtex 

cerebral, no sistema nervoso central. Após a interpretação do estímulo, uma resposta motora 

elétrica percorrerá o trajeto de volta ao sistema nervoso periférico, passando por neurônios e 

nervos motores até acionar os músculos a se contraírem e a pessoa movimentar o braço e 

acender a lâmpada. A eletricidade que se propaga nas idas e vindas de informações em 

diferentes tipos de ondas de acordo com a natureza do estímulo são captadas por eletrodos, 

como no exame de eletroencefalograma, permitindo avaliar as condições do encéfalo através 

de ondas elétricas registradas. Durante o processamento de um determinado estímulo, a área 

do córtex responsável por esta função concentra maior atividade elétrica devido aos milhares 

de neurônios mobilizados para conduzir, realizar sinapses, decodificar e gerar as respostas. O 

lobo frontal é a região responsável pelas mensagens relacionadas ao planejamento, iniciativa, 

raciocínio e intuição, desencadeando um acúmulo de eletricidade quando a pessoa deseja algo 

que precisa ser planejado, como acender a lâmpada, mas a resposta gerada só chegará aos 

músculos se a pessoa não possuir limitações físicas que impeçam o trajeto do estímulo e a 

execução deste pelo músculo. Pessoas com deficiência motora momentânea ou permanente e 

com o córtex saudável processam os estímulos sensoriais, mas não implementam as respostas 

motoras pela incapacidade anatômica e fisiológica. Nesta situação, acionar dispositivos para 

ligar uma televisão, mudar a posição da cabeceira da cama a que se encontra ou solicitar algo, 

representa um desafio muitas vezes intransponível. A possibilidade de captar as ondas 

cerebrais destas pessoas e ativar dispositivos para atender suas necessidades, provoca a 

transposição de barreiras físicas e permite independência nas atividades diárias. 

Assim em um futuro próximo substituir os dispositivos de acionamento de 

equipamentos eletrônicos, controlar máquinas industriais, parar ou colocar em funcionamento, 

controlar ou impedir a entrada em estado de sono, avaliar o nível de atenção ou permitir que 

indivíduos com deficiências físicas possam acionar equipamentos sem necessidade de ajuda, 

pode se tornar algo habitual. Desta forma este trabalho tem como tema desenvolver um 

mecanismo capaz de detectar as frequências das ondas cerebrais que possibilite o 

acionamento de qualquer dispositivo desejado. As limitações físicas temporárias ou 
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permanentes podem diminuir a qualidade de vida e criar desafios constantes (TORRES; 

VIEIRA, 2014; KOO et al, 2014). A dependência constante de um cuidador, a dificuldade em 

expressar e satisfazer suas necessidades, a incapacidade de atender as mínimas atividades 

diárias como mudar um canal de televisão ou comunicar fome, configuram problemas a serem 

resolvidos na busca do aumento da independência e da qualidade de vida. Segundo Mansini 

(2011 apud Medola et al, 2011) “Estima-se que, no Brasil, aproximadamente 11.300 pessoas 

ficam paraplégicas ou tetraplégicas por ano.” Os diversos tipos de traumas podem deixar 

sequelas irreversíveis e limitantes a qualidade de vida do indivíduo. 

A lesão traumática da medula espinhal cervical é um problema altamente 

preocupante no atendimento ao paciente traumatizado em todo o mundo, devido ao 

alto risco de óbito, e de sequelas graves que acarretam sérias limitações permanentes 

tanto físicas quanto sociais e profissionais permanentes. (PINHEIRO et al, 2011) 

 

 

Com a capacidade de processamento cerebral preservada pode-se elaborar formas de 

avaliação eletromagnética para transpor com êxito as barreiras anatomofisiológicas impostas 

pela deficiência. 

O cérebro saudável trabalha eletricamente e ondas cerebrais se diferenciam em 

frequências de maior ou menor intensidade relacionado ao tipo de estímulo que as originaram 

e direcionam-se a áreas predeterminadas de processamento e geração de respostas motoras 

específicas, organizando assim, as milhares de informações que chegam de todas as regiões 

do corpo a todo momento (MOORE, DALLEY e ARGUR, 2014). Os estímulos sensoriais 

provocam a inversão iônica intra e extra neuronal gerando, pela entrada de cátions no 

citoplasma, ondas elétricas neuronais, que podem se classificar em ondas Delta (1–5 Hz), Teta 

(4–7 Hz), Alfa (8–13Hz), Beta (14–30Hz). Quando há uma concentração de pensamento ou 

desejo, as ondas elétricas são direcionadas para a região frontal do cérebro (TORTORA, 

2010). 

Atualmente a tecnologia da eletroencefalografia possibilita avaliar a atividade cerebral 

(KELMANN e BERNARDO, 2012). O uso do eletroencefalograma associado a um hardware 

e software específicos, possibilita melhorar a mobilidade da pessoa ou até identificar um 

desejo fisiológico ou psicológico e independente de possuir ou não controle de coordenação 

motora, provocar sua realização por acionamento de dispositivos pré-programados. Ao 

conhecer o funcionamento cerebral pode-se desenvolver mecanismos que captem a 
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eletricidade concentrada no lobo frontal, processem e desencadeiem sua manifestação ou 

execução de forma eficiente. 

Delimitou-se o estudo ao controle de dispositivos por ondas cerebrais e as 

consequências que esta nova tecnologia trará para o cotidiano das pessoas com ou sem 

deficiências. 

O objetivo geral é desenvolver um mecanismo capaz de detectar as frequências das 

ondas cerebrais e possibilitar o acionamento de qualquer dispositivo desejado.  

São objetivos específicos: 

 projetar um sistema de detecção das ondas cerebrais, conectando o sensor de prata ao 

amplificador, conversor A/D e o dispositivo de comunicação de tecnologia Bluetooth; 

 introduzir dentro do microcontrolador Arduíno um programa em linguagem C++ que 

execute o controle dos sensores e acione o dispositivo desejado; 

 configurar o sistema de transmissão Bluetooth para que o sistema de recepção 

Bluetooth não conecte com outro equipamento; 

  acionar um carro elétrico em miniatura, um drone com controle PWM (modulação de 

largura de pulso) e um protótipo de uma cama hospitalar. 

 
 

Justifica-se esta pesquisa tendo-se em vista que pessoas com limitações físicas 

temporárias ou permanentes enfrentam grandes dificuldades para realizar as tarefas mais 

básicas como escrever, usar um telefone ou acionar um dispositivo. Atualmente a tecnologia 

da eletroencefalografia (EEG) associada a um hardware e software específicos possibilita 

criar mecanismos para aumento da independência e da qualidade de vida. 

Com este estudo busca-se contribuir no avanço da tecnologia em encefalograma e sua 

associação a mecanismos de teleprocessamento, para diminuir a necessidade de 

acompanhante para portadores de necessidades físicas no intuito de melhorar a vida diária e a 

qualidade de vida. 

A pergunta de pesquisa do estudo foi no sentido de verificar se era possível acionar 

dispositivos através da detecção das ondas cerebrais. 
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Quanto a metodologia utilizada neste trabalho trata-se de uma pesquisa do tipo 

exploratória. Teve-se como técnica de pesquisa a documentação indireta, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) e a pesquisa documental (fontes primárias) As 

pesquisas bibliográfica e documental reúnem teorias sobre a concepção física do cérebro, 

características das ondas cerebrais, sistema de transmissão e recepção Bluetooth, 

microprocessamento, microcontroladores e sensores. Quanto aos materiais e métodos foi 

exposto como o mecanismo foi concebido, configurado e montado, seus testes e validação de 

seu funcionamento. 

O trabalho se constitui de 5 seções, sendo que a seção 1 refere-se à introdução com 

elementos indicativos do estudo; a seção 2 traz a apresentação da abordagem teórica 

selecionada para a pesquisa; a seção 3 traz a montagem e funcionamento do mecanismo; a 

seção 4 relata as expectativas que a pesquisa traz para a sociedade; e a seção 5 a conclusão da 

pesquisa. 
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2 ABORDAGEM TEÓRICA 

 

2.1 O cérebro e suas características 

 

O cérebro humano é formado por uma rede intricada de células nervosas, neurônios, 

que se organizam, conduzem informações elétricas, geram interpretações e respostas motoras 

de forma específica. O neurônio é delimitado por uma membrana lipoprotéica que separa o 

meio intracelular do extracelular e é formado por estruturas como: dendritos, ramificações da 

membrana celular, responsáveis por receber estímulos de outros neurônios; corpo celular, 

onde se localiza o núcleo e as organelas citoplasmáticas que realizam o metabolismo e 

manutenção da vida; axônio, uma fibra alongada que conduz os impulsos nervosos (ASSIS, 

MIRANDA e CAVALCANTI, 2010). Formado por giros, sulcos e fissuras, o cérebro 

aumenta em tamanho sem aumentar o espaço ocupado dentro do crânio. Lent (2010, p. 09), 

salienta a forma “...irregular, cheia de dobraduras e saliências, o que permite reconhecer nele 

diversas subdivisões.” Segundo Lent (2010, p. 28), “...o sistema nervoso funciona como um 

mosaico de regiões, cada uma encarregada de realizar uma determinada função.” Isto não 

isola áreas em funções distintas, mas possibilita milhares de conexões com áreas vizinhas ou 

distantes, gerando combinações variadas e complexas para os diferentes estímulos. 

 

As características anatômicas e fisiológicas assumem papel fundamental na dinâmica 

celular e tecidual. A chegada de informações a cada área se dá pela atuação de uma estrutura 

adjacente ao hipocampo, o tálamo, que atua como estação retransmissora de impulsos 

nervosos para o córtex cerebral, regiões apropriadas do cérebro onde elas devem ser 

processadas (GUYTON e HALL, 2011). O tálamo não decodifica as mensagens elétricas, mas 

identifica a natureza do estímulo como visual, auditivo ou outro e endereça ao local 

correspondente. A interpretação ocorrerá pelo cruzamento de informações entre neurônios de 

diversas áreas que interagem para decifrar de forma assertiva e rápida e desencadear uma 

resposta motora coerente. 

 

2.2  Impulsos elétricos  

 

Os neurônios estão eletronegativos em repouso, a grande quantidade de ânions e potássio 

no citoplasma geram -75mV. Os canais iônicos possuem proteínas de membrana permeáveis 
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ao potássio, o que resulta em um meio intracelular com predominância de ânions e potássio, 

enquanto o meio extracelular com predominância de cátions e sódio, cálcio e cloro. 

Quando o neurônio aferente, sensitivo, ou eferente, motor, é estimulado, os canais iônicos se 

tornam permeáveis ao sódio. A inversão da permeabilidade causa o influxo de sódio no 

citoplasma da célula, que a despolariza e deixa-a mais positiva, estimulada eletricamente e se 

a eletricidade gerada igualar ou ultrapassar o limiar de estimulação, o potencial de ação será 

propagado. Segundo Ganong (2006, p. 49), “...a partir daí, o traçado do osciloscópio chega 

rapidamente e ultrapassa a linha isopotencial (potencial zero) até cerca de + 35mV.” Esta 

variação aproximada de 100 mV é encontrada em muitos estímulos neuronais, mas quanto ao 

valor limítrofe, muitos neurônios precisam de apenas 11mV, outros de 30 ou 40mV, para 

geração da onda de despolarização no axônio.  

 

A eletricidade passa pelos axônios em velocidades proporcionais ao calibre da bainha 

de mielina, espécie de cápsula formada por células acessórias, gliais ou neuroglia, que se 

agrupam, enrolam no axônio e isolam eletricamente a região mielinizada. Dependendo do 

local do sistema nervoso, haverá diferentes células gliais na bainha de mielina, no sistema 

nervoso central, as células de Schwan mielinizam os axônios de neurônios enquanto no 

sistema nervoso periférico, os oligodendrócitos mielinizam (GARCIA e FERNÁNDEZ, 

2012). Como a região mielinizada fica isolada eletricamente, a onda de despolarização causa 

um impulso saltatório para espaços desmielinizados localizados entre as várias bainhas 

axonais, chamados nodos de Ranvier. Como a presença da bainha de mielina facilita a 

passagem do impulso, e quanto mais espessa for, mais rápido o impulso nervoso será 

propagado.  

 

Ao chegar a terminação axonal, o impulso será transmitido a outras células, retirando-

as do repouso e repetindo todo o processo de condução do potencial de ação em direção ao 

sistema nervoso central, se for um estimulo aferente, ou sistema nervoso periférico, se for um 

estímulo eferente. Segundo Dangelo (2011, p. 62), “...os impulsos originados em receptores 

situados na superfície (ex.: pele) ou no interior (vísceras, músculos e tendões) do animal são 

conduzidos à medula...” e daí seguem em direção ao córtex para serem interpretados. Já o 

estímulo originado no córtex, a resposta motora, é direcionada a medula e aos nervos para 

implementação da atividade pelos músculos ou glândulas. 
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Para Tortora (2010), a técnica de se registrar os impulsos elétricos oriundos do 

cérebro, sua intensidade e frequência é denominada eletroencefalografia e estes registros 

podem ser alterados de acordo com a atividade do cérebro, no sono, sedação, hipóxia e 

distúrbios neurológicos como a epilepsia ou mesmo para detectar morte encefálica. 

Atualmente, com a utilização da nanotecnologia eletrônica, que é a tecnologia em 

escala nanométrica (10
-9 

em relação ao metro), está proporcionando o desenvolvendo de 

controle de maquinas e equipamentos através de circuitos eletrônicos cada vez menores, 

potentes e mais eficientes. Segundo Cancino, Marangoni e Zucolotto (2014), A nano medicina 

surgiu como uma nova ferramenta para alavancar avanços das aplicações de nano materiais na 

medicina e possibilitar soluções a problemas ainda insolúveis. Esta utilização faz com que as 

instrumentações e metodologias tradicionais de análise sejam melhoradas a cada nova 

descoberta ( Kranz, Eaton e Mizaikoff, 2011). Isto torna possível desenvolver pequenos 

protótipos, com chips em escala nanométrica, capazes de detectar a intensidade e frequência 

das ondas e ativar ou desativar dispositivos pela detecção dos impulsos elétricos. Outras áreas 

também têm obtido êxito ao investir neste tipo de tecnologia, segundo Hermes e Bastos 

(2014), a nanotecnologia inclui o desenvolvimento de materiais ou componentes e está 

associada a diversas áreas (como a medicina, eletrônica, ciência da computação, física, 

química, biologia e engenharia dos materiais) de pesquisa e produção na escala nano, levando 

a produção de chips, dispositivos elétricos, eletrônicos e outros. 

 

2.3 Tipos de ondas cerebrais 

 

Segundo Kelmann e Bernardo (2012), o conhecimento das características e frequências da 

atividade elétrica cerebral é fundamental em pesquisas e em aplicações clínicas do 

eletroencefalograma (EEG) seja para diagnóstico, acompanhamento, tratamento de alguma 

patologia ou para investigação e elaboração de novos dispositivos e estratégias. A 

possibilidade de diferenciar os tipos de ondas e relacioná-las a atividade que a desencadeou 

possibilita o acesso a uma área complexa e de infinitas possibilidades, e ao estimulo ou 

captação de ondas cerebrais com um objetivo específico. 

Na figura 1 apresentam-se as frequências das principais ondas cerebrais, quando se 

está realizando um determinado tipo de atividade.  
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Figura 1. Ondas cerebrais 

Fonte: TORTORA, Gerard J., GRABOWSKI, Sandra R Princípios de Anatomia e Fisiologia. ed. 12 Rio de 

Janeiro: ABDR, 2010, p. 514. 

 

As atividades cerebrais geram diferentes tipos de ondas cerebrais, que estão 

relacionadas de acordo com o estado fisiológico do indivíduo. 

a)  Ondas cerebrais Alfa 

 

As ondas denominadas Alfa conforme Tortora (2010), compreendem de 8 Hz a 13 Hz, 

é onde começa a meditação e relaxamento. Este tipo de onda cerebral é oriunda quando há 

atividade de criatividade sem esforço, fluindo sob estado consciente, acordado, mas 

profundamente relaxado. No estado Alfa há o aprendizado, memorização e lembranças de 

grande quantidade de informação rapidamente e com eficácia de pico. Pessoas criativas 

emitem mais ondas cerebrais Alfa quando têm boas ideias. Estas ondas trazem um sentido 

sem esforço de conforto, paz e harmonia. O estado Alfa é a primeira camada da mente 

subconsciente. Uma porta de entrada para estados mais profundos de consciência. 

b) Ondas cerebrais Beta 

 

As frequências das ondas cerebrais Beta, que compreende de 13 a 30 Hz, de acordo 

com Tortora (2010), se apresentam quando a pessoa se encontra completamente desperta e 

alerta. Consciência ativa direcionada para o mundo exterior e estão presentes durante o 

estresse, a paranoia, a preocupação, o medo e a ansiedade. Elas também estão presentes 

durante a fome, depressão, irritabilidade e instabilidade emocional e constituem a maior parte 

do consciente humano. A insônia é o resultado da produção excessiva de ondas Beta. 



13 

 

c) Ondas cerebrais Teta 

 

A frequência de ondas cerebrais Teta compreende entre 4 a 7 Hz e se torna 

predominante quando se está em profundo relaxamento, ou seja, quase em transe. A atividade 

cerebral é desacelerada ao limiar da fase de sono. Para Tortora (2010), dentre os estados mais 

indescritíveis que se pode explorar, o estado em Teta produz flashes de visualização criativa, 

através de imagens vívidas, as pessoas ficam mais abertas e conectadas a outras pessoas e, 

frequentemente, relatam uma sensação de flutuar ao produzir ondas cerebrais Teta. Quem 

emite mais ondas Teta decide as coisas com discernimento, intuição e estão mais inspirados e 

mais motivados.  

d) Ondas cerebrais Delta 

 

De acordo Tortora (2010), a frequência de ondas cerebrais Delta compreende de 0,5 a 

4 Hz, em um estado mais profundo de meditação. O estado Delta está associado com o 

pensamento durante o sono profundo, sem sonhos e são muito gratificantes. É considerada 

entrada para os estados de realidade não-física. Um estado crucial para a renovação, cura e 

rejuvenescimento. O estado Delta é a parte inconsciente/super consciente. Muitos cientistas 

acreditam que este estado de ser é o mais benéfico. 

2.4 Sinapses neuronais 

A comunicação neuronal se dá elétrica ou quimicamente, após receber o estímulo, são 

eletricamente modificados e ao ultrapassar o limiar de estimulação, geram o potencial de ação 

que se propagará ao longo do axônio. As sinapses elétricas são muito rápidas, o que leva um 

neurônio pré-sináptico a produzir quase que instantaneamente um potencial de ação no 

neurônio pós-sináptico. Em relação a morfologia da sinapse elétrica, Silva et al (2010) relatam 

que o estudo de microscopia eletrônica das sinapses elétricas concluiu na sua formação pela 

aposição das membranas plasmáticas de dois neurônios o que resulta numa estrutura de 

adesão separadas por ~3 nm. No neurônio, proteínas, chamadas conexinas, agrupadas na 

membrana plasmática formam um tubo chamado conexon, que se acopla unindo o neurônio 

pré-sináptico ao pós-sináptico por este canal proteico. O conexom liga os neurônios, 

citoplasma a citoplasma, formando um canal íntegro e hidrofílico, chamado junção gap, onde 

cátions migrarão para gerar eletricidade no neurônio pós-sináptico (fig 2). 



14 

 

 

Já a sinapse química requer etapas e complexidade maior. A fenda sináptica tem ~30 

nm e a informação é passada via neurotransmissores químicos. A cascata de eventos segue a 

seguinte ordem: chegada do potencial de ação à terminação nervosa do neurônio pré-

sináptico, entrada de cálcio e sensibilização das vesículas, bolsas de armazenamento químico, 

que migram para a membrana plasmática e se abrem no processo de exocitose do 

neurotransmissor na fenda sináptica, encaixe do neurotransmissor nos receptores da 

membrana pós-sináptica, abertura de canais para entrada de íons, geração de estímulo (se 

houver entrada de cátions e despolarizar a membrana) ou inibição (se houver entrada de ânios 

e hiperpolarizar a membrana) do neurônio.  

2.5 Dificuldades impostas por limitações de locomoção 

O indivíduo que sofre uma limitação temporária ou permanente nos movimentos corporais 

enfrenta um processo lento e penoso de adaptação, o que pode resultar na queda da qualidade 

de vida, dependência constante de um cuidador e no desenrolar de outras doenças associadas, 

como a depressão. Segundo Silva et al (2012), quando uma pessoa sofre lesão medular, 

necessita (re)aprender desde as coisas mais simples como escovar os dentes, vestir-se, 

alimentar-se e banhar-se, até as mais complexas, como subir e descer escadas, relacionar-se. 

Doenças hereditárias também podem causar limitações motoras, ao conceituar a paralisia 

espástica hereditária, Castro (2015) afirma que dentre as características pode ser encontrada a 

fraqueza e espasticidade das extremidades inferiores. Exemplo de situação que compromete 

integralmente os movimentos, visto que é progressiva e insidiosa. 
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Todos os indivíduos com sequelas de traumas ou outras situações temporárias, 

hereditárias, que comprometem a medula e membros, mas não o funcionamento do cérebro, 

podem ser contemplados por mecanismos de captação das ondas cerebrais e mobilizar o 

espaço na realização de suas vontades e necessidades. 

2.6 Cérebro - Córtex Frontal ou Lobo Frontal. 

 

 

A escolha da localização da posição de captação das ondas cerebrais foi o córtex 

frontal do cérebro, que é considerado o centro das funções emocionais e de personalidade, 

conforme figura 3. As funções do córtex frontal direito e esquerdo do cérebro se sobrepõem 

consideravelmente: ambos estão envolvidos no comportamento motor, na resolução de 

problemas, memória, julgamento, realização de decisões, comportamento sexual, social, 

emocional e controle de impulsos (Tortora, 2010). 

 

Figura 3. Córtex Cerebral 

Fonte: TORTORA, Gerard J., GRABOWSKI, Sandra R Princípios de Anatomia e Fisiologia. ed. 12 Rio de 

Janeiro: ABDR, 2010, p. 511. 

 

 

2.7 Sensor 

 

Os sensores são elementos que transformam um tipo de unidade em uma unidade 

elétrica, segundo Sighieri (2007), os sensores não são usados apenas para medir, porquanto é 

preciso também obter dessa medida uma grandeza proporcional à unidade medida. Também 

http://www.ehow.com.br/lobo-frontal-direito-cerebro-faz-fatos_73343/
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chamados de elementos primários, a função dos sensores é a medição da variável a ser 

controlada, na maioria dos processos a alimentação elétrica vem do próprio transmissor. 

(SMITH et al., 2008). 

2.8 Amplificador/conversor analógico/digital 

 

O sinal de frequência na forma de corrente continua pulsante oriundo do sensor 

precisa de um tratamento, para eliminar as interferências. Para se processar um sinal deste 

tipo seriam necessários dispositivos eletrônicos de grandes dimensões e não muito eficazes, 

por este motivo, atualmente utilizam-se os conversores analógico/digitais (A/D) que fazem a 

conversão do sinal analógico em uma sequência de números binários, Nise (2002). Estes 

conversores estão presentes na grande maioria dos instrumentos de medida atuais e são 

responsáveis pelo aumento significativo nos níveis de precisão e exatidão.  

2.9 Transmissão de dados via comunicação Bluetooth 

 

O Bluetooth (dente azul, em português) era o apelido do rei Haroldo I da Dinamarca 

que acreditava que a comunicação entre notebooks e telefones celulares deve ocorrer 

naturalmente, sem a necessidade de interligação com cabos elétricos, a troca de informações 

digitais operam com pouca energia, por isto tem duração de dias (ZIGURAD 2012). É uma 

tecnologia de comunicação sem fio que possibilita que dois ou mais dispositivos se 

comuniquem de maneira rápida e sem a necessidade de uso de dados. Ele foi desenvolvido 

pela empresa de telecomunicações Ericsson no ano de 1994. Esta tecnologia foi criada para 

comunicação entre dispositivos em curtas distâncias através de rede sem fio e com baixo 

custo. Ela permite a troca de dados a partir de ondas de rádio (RF), possuindo alta 

performance e permitindo a unificação entre diferentes dispositivos e a troca de arquivos entre 

celulares, computadores, mouses, microcontroladores e demais dispositivos de forma rápida e 

segura, bastando apenas que um dispositivo esteja próximo ao outro. Bluetooth é uma 

especificação utilizada pelas indústrias de computação e de telecomunicações para demonstrar 

como diversos dispositivos, móveis ou fixos, podem ser conectados facilmente através de uma 

conexão sem fio de curto alcance (10 metros em modo normal e até 100 metros com 

amplificadores). O padrão do hardware é um único microchip de 9x9 milímetros (SACKS et 

al., 2003). 
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Na comunicação via Bluetooth, os dispositivos obrigatoriamente deverão estar 

pareados, ou seja, deverá haver um link eletromagnético, sendo assim somente os dispositivos 

pareados serão detectados, (LECHETA et al., 2013). 

2.10 Microcontrolador 

 

Os microcontroladores são dispositivos utilizados em tarefas dedicadas cuja principal 

função é incorporar em um único circuito integrado todos os dispositivos utilizados em um 

microprocessador, tais como: registradores, memórias, unidade lógica aritmética e interfaces 

(conversores, temporizadores, contatores e outros). Diferentes tipos de microcontroladores 

estão presentes no dia a dia das pessoas, seja em um simples eletrodoméstico e em até 

controle de pontos de trabalhadores (SILVA et al.,2009). 

 
Os microcontroladores são computadores de propósito específico. Eles possuem 

tamanho reduzido, baixo custo e baixo consumo de energia. Devido a esses fatores 

há diversos segmentos, que os utilizam, tais como a indústria automobilística, de 

telecomunicações, de brinquedos, de eletrodomésticos, de eletroeletrônicos, bélica 

[...]. (SILVA, 2009, p.17) 

 

 

Microprocessadores incluem somente o processador em si, mas não a RAM
1
 (Random 

Access Memory), nem ROM
2
 (Read-Only Memory), nem periféricos, que têm de ser externos. 

Desde o início da evolução dos microprocessadores, esses elementos se encontram em 

qualquer computador no qual periféricos interagem no mesmo circuito integrado que o 

microprocessador. Com o desenvolvimento tecnológico cada vez maior, tornou-se possível 

integrar RAM e ROM, criando assim o microcontrolador, que é um computador num só 

circuito integrado constituído tipicamente por processador, ROM, EEPROM
3
 (Electrically 

Erasable PROMs), RAM e periféricos (Delgado; Ribeiro, 2008). 

De acordo com Pereira (2008), grande número dos microcontroladores existentes no 

mercado utiliza a linguagem C para desenvolvimento de Software, por ser uma linguagem de 

alto nível e usar uma programação estruturada, ou seja, os programas são divididos em 

estruturas (que em linguagem de programação C++ são chamadas de funções) independentes 

entre si e com o objetivo de realizar os comandos desejados. 

                                            
1
 RAM Memória de acesso aleatório para leitura e escrita de dados. 

2
 ROM Memória de somente leitura de dados. 

3
 EEPROM é um tipo de ROM que permite que seu conteúdo seja apagado e reprogramado. 
⁴ Linguagem de Alto Nível- Linguagem que abstrai o programador de conhecimentos sobre o funcionamento da máquina. 
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2.11 Linguagem C++ 

 

Existem várias linguagens que podem ser utilizadas para programação em 

microcontroladores e que possuem grande eficiência. 

A linguagem C, por sua vez, foi criada em 1972, por Dennis Ritchie, da Bell 

Laboratories, e consiste, na realidade em uma linguagem de nível intermediário 

entre o Assembly e as linguagens de alto nível ⁴. É uma linguagem de programação 

genérica desenvolvida para ser tão eficiente e rápida quanto a linguagem Assembly e 

tão estruturada e lógica quanto as linguagens de alto nível (PASCAL, JAVA, etc) 

(PEREIRA, 2008, p.16). 

 

Com o surgimento da linguagem C, tornou-se cada vez maior a busca pela qualidade 

na execução da linguagem de programação. Com isso, em 1983 Bjarne Stroustrup 

desenvolveu a linguagem de programação C++ que se baseia na linguagem C incrementada 

com outras extensões. Essas duas linguagens são usadas em aplicações para comando em 

microcontroladores e a vantagem na utilização dessa programação é sua grande aplicabilidade 

e sua padronização pela ANSI (American National Standards Institute) e ISO (International 

Standardzation Organization) (HOLZNER, 2001). 

Conforme Pereira (2008) a função da programação consiste em um processo de identificação 

e solução de problemas. Com isso, o programador utiliza um conjunto de procedimentos 

genéricos, exposição do problema (o programador deve descrever o problema que deseja 

resolver com a criação do programa), análise de solução (após conhecer o problema, devem 

ser elaboradas e levantadas as melhores soluções que resolvem o problema apresentado), 

codificação da solução (observado que o programador é capaz de descrever o problema e sua 

solução, é necessário a criação da codificação, ou seja, a definição passo a passo da solução 

que melhor resolve o problema em questão; essa solução é conhecida como Algoritmo), 

tradução do código (com a sequência de comandos já obtida, resta ao programador traduzir os 

comandos para que possam ser interpretados pela programação utilizada; função a cargo do 

compilador do sistema) e depuração, ou debug, em inglês, (processo de verificação que tem 

por objetivo localizar e solucionar eventuais falhas e erros que tenha acontecido em alguma 

das fases anteriores, o algoritmo elaborado pelo programador está sujeito a erros, por isso, 

após a implementação do programa, independente da linguagem utilizada, será necessário 

proceder a sua depuração). 
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2.12 Arduíno 

 

O Arduíno é um microcontrolador de origem italiana, desenvolvido na cidade de Ivrea, 

em 2005, com o intuito de interagir em projetos escolares de forma a ter um sistema de menor 

orçamento e designer do que os disponíveis na época. O Arduíno é uma plataforma de 

prototipagem eletrônica de hardware livre, que utiliza um microcontrolador de placa única 

com uma linguagem de programação C++. Foi criado com o intuito de dar acesso para 

aqueles que não teriam alcance aos controladores mais sofisticados e de ferramentas mais 

complexas. Simplificando, pode-se afirmar que se trata de um dispositivo eletrônico 

programável que tem o papel de controlar os dispositivos conectados a ele.Dentre os diversos 

microcontroladores existentes, encontram-se diferentes tipos de linguagens usadas por eles. 

Os algoritmos diferentes utilizados são considerados grandes empecilhos para a nova era de 

programadores. Em função disto, a placa do microcontrolador Arduíno vem sendo muito 

usada para aplicação em diferentes tarefas. MICHAEL (2015), 

O Arduíno é um microcontrolador de placa única, projetado para tornar mais 

acessível o processo de utilização da eletrônica em projetos multidisciplinares. O 

hardware consiste em um dispositivo open source simples projetado para um 

microcontrolador Atmel AVR de 8 bits, embora um modelo novo tenha sido 

projetado para um Atmel ARM de 32 bits. O software consiste em uma linguagem 

de programação padrão e do bootloader que roda no microcontrolador, que foi 

desenvolvimento para aplicações simples ou complexas em qualquer área (Mc 

Roberts, 2015, p.26). 

 

A plataforma do Arduíno é composta por uma placa com diversos circuitos integrados 

que possuem periféricos de entradas e saídas, memórias e um ambiente de desenvolvimento, 

no nosso protótipo foi utilizado o Arduíno Mega(fig.4). 

 

Figura 4. Arduíno Mega 

Fonte: http://www.embarcados.com.br/arduino-mega-2560/ (2015) 

Fonte: Adaptação elaborada pelo autor 

http://www.embarcados.com.br/arduino-mega-2560/%20(2015)
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Segundo Cortez e Silva (2013) a atenção e concentração podem ser representadas 

como um sistema de áreas anatômicas desempenhando as funções de alerta, orientação e 

controle executivo. As ondas geradas nos momentos de atenção, ondas Beta, podem se 

captadas por um sensor que depois de amplificada, convertida e filtrada, desencadeará todo o 

processo de manipulação de desmitificação da vontade do indivíduo expresso pela atividade 

dos impulsos nervosos. 

 

3.1 Desenvolvimento do protótipo 

 

Para a captação das ondas cerebrais Beta, foi utilizado o sensor BMD101(fig.5), que é 

um eletrodo em forma de disco com diâmetro de 12 mm, a base é de cloreto de prata (material 

que não sofre desgaste e nem interage com a pele humana). Sua detecção é não invasiva, esta 

facilidade faz com que minimize qualquer tipo de mal-estar ao indivíduo. Este sensor foi 

alimentado com uma diferença de potencial de 2.0 volts e apresenta uma resistência elétrica 

de 0,415 [MΩ]. O funcionamento é baseado na lei de Ohm, gerando portanto, uma corrente 

elétrica de 4,82 [µA], devido a diferença de potencial de 2V. O impulso elétrico oriundo da 

atividade cerebral produzirá uma corrente elétrica neuronal, que por indução modifica o valor 

e frequência desta corrente elétrica, a partir do conhecimento da frequência e valores da 

corrente padrão, a modificação causada corresponde exatamente a frequência e intensidade do 

pulso neuronal.  

 

               Figura 5. Sensor BMD101 

Fonte: http://www.aliexpress.com/item/Promotion-DIY-Geek-electronics-NeuroSky-EEG-device-brainwave-

module-chip-headset-TGAM-BMD101-stainless-steel-round/1371320118.html 

Fonte: Adaptação elaborada pelo autor 
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 Para a montagem completa do sistema (fig.6), utilizou-se o sensor BMD101 

para captação dos impulsos nervoso, conversor analógico/digital TGAM1 para amplificar e 

transformar a forma de onda senoidal em um sinal digital e um sensor de aterramento para 

melhor fluir a corrente elétrica, eliminando ruídos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sistema de captação, amplificação e transmissão 

Fonte: Adaptação elaborada pelo autor 

3.2 Captação das ondas cerebrais 

 
Para definir o modo de utilização do eletrodo e sua localização baseou-se na 

convenção internacional para posicionamento de eletrodos na realização de EEG.  Três áreas 

são essenciais para determinação dos locais para disposição dos eletrodos: 

 NASION: é a área deprimida localizada entre os olhos e acima do nariz. 

 INION: é a saliência do lobo occipital, no qual inserem os ligamentos occipitais e o 

músculo trapézio.  

 VERTEX: é o ponto mais alto do crânio localizado na linha que liga o nasion ao 

inion. 

Os pontos de colocação de eletrodos serão determinados pelo sistema tradicional 10-20 de 

colocação de eletrodos, como mostra a figura 7. 
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Figura 7. Colocação dos eletrodos para a aquisição do EEG, de acordo com o sistema internacional de 

Posicionamento 10-20 (Leonardo Mascaro 2012.). 

 

Em relação ao protótipo desenvolvido, foi utilizado apenas um eletrodo colocado em 

um dos pontos determinados na linha frontal. Segundo Hammer e Mcphee (2014), o córtex 

pré-frontal está relacionado as áreas 9, 10, 11, 12, 45, 46, 47 de Brodmann e é responsável 

pelo planejamento ordenado, atenção a vários estímulos e ideias, concentração e alteração do 

foco de concentração, compreensão do contexto e significado de informações, controle de 

impulsos emoções e sequência de pensamentos. Assim quando o indivíduo direcionar sua 

atenção a algo, haverá um aumento dos impulsos nervosos no lobo frontal, modificando a 

intensidade da corrente elétrica captada pelo eletrodo (fluindo do polo positivo localizado na 

parte frontal da cabeça do indivíduo e o outro eletrodo conectado na orelha, polo negativo), 

fazendo com que o microcontrolador detecte esta mudança de intensidade e dispare uma 

ordem para o acionamento do dispositivo a ser controlado. 

Para o desenvolvimento do protótipo foi utilizado a IDE versão 1.6.3 do Arduíno 

(fig.8), utilizando a linguagem de programação C/C++. Esta versão IDE se trata de um 

software embarcado, isto é, feito especificamente para funcionar em dispositivos com 

recursos de processamento e memória escassos, quando se compara aos computadores 

convencionais. O computador pessoal serve de interface de programação na compilação do 

código via conexão USB para o Arduíno, que depois é desconectado por não ser mais 

necessário. Com isto a placa do Arduíno executará automaticamente assim que for 

energizada, não sendo necessário o uso do computador pessoal.  
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Figura 8. IDE- Área de programação do Arduíno 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

1. Verifique: Compila e aprova seu código. Ele vai verificar se há erros de sintaxe 

(como falta ponto e vírgula ou parêntese). 

2. Upload: Envia o seu código para o memoria do microcontrolador. Quando você clicar 

nele, você deve ver as luzes em sua placa piscar rapidamente. 

3. Novo: Este botão abre uma nova aba da janela com programa limpo. 

4. Abre: Este botão permitirá que você abra um programa existente. 

5. Salve: Este botão salva o programa em execução. 

6. Monitor da serial: Isto irá abrir uma janela que exibe todas as informações de série 

do que o programa está transmitindo. É muito útil para depuração. 

7. Nome: Mostra o nome do programa em execução. 

8. Área de desenvolvimento do código: Esta é a área onde você irá compor o código 

para o seu esboço. 

9. Área de mensagem: Aqui a IDE informa se houve algum erro no seu código. 

10. Área de Texto: Nesta área mostra mensagens de erro. Quando está sendo executada a 

depuração. 

11. Porta Serial: Mostra a porta serial em uso. 

O objetivo principal do software é classificar e trabalhar a intensidade da onda Beta, 

que é responsável por determinar a vontade ou intenção do estado de atenção do indivíduo, 

oriunda do córtex frontal do cérebro. Desta forma, o microcontrolador controla e integra o 

funcionamento dos diversos componentes de hardware acionando os comandos do usuário, 

proporcionando segurança no controle ao uso do dispositivo a ser controlado. A figura 9 

representa toda a estrutura de hardware do sistema, desde a coleta de dados pelo sensor no 
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cérebro, o conversor A/D, a transmissão dos dados e o controle realizado pelo 

microcontrolador no acionamento dos dispositivos desejados. 

Microcontrolador
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Figura 9. Arquitetura de Hardware 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

3.3  Dispositivos Controlados 

 
 

Os dispositivos escolhidos para serem acionados foram: 

 um drone, que será acionado por um circuito PWM que modulará a sua saída de 

acordo com a intensidade das ondas Beta; 

  um carro motorizado em miniatura; 

 uma cama hospitalar. 

a) Drone 

 
O drone (do inglês zangão por fazer zumbido) é um equipamento que possui 4, 6 ou 8 

hélices, impulsionado por motores trifásicos sem escova, devido a necessidade de uma 

velocidade muito alta de rotação, conforme figura 10, é capaz de voar e é manobrado por 

meio de um controle a distância. Nos últimos meses, os drones têm chamado muita atenção e 

eles estão equipados para resistir a vários tipos de trabalhos, incluindo os mais pesados e 

também em ambientes de difícil acesso. De acordo com a concentração, as ondas Beta são 

geradas e o drone é acionado para estabelecer voo. 
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Figura 10. Drone 

Fonte: Adaptação elaborada pelo autor 

 

b) Veículo motorizado em miniatura 

 
Qualquer veículo motorizado pode ser acionado, isto é, seu funcionamento está ligado 

proporcionalmente com a quantidade e intensidade de ondas geradas, quanto maior o tempo 

de emissão de ondas Beta detectadas, maior tempo o carro permanecerá acionado (fig.11). 

 

Figura 11. Veículo motorizado 

Fonte: Adaptação elaborada pelo autor 

 

O funcionamento do carro foi realizado através de um shield (escudo) pela 

necessidade de uma corrente maior para o acionamento dos motores. 

c) Cama hospitalar  

 
A automação hospitalar passa a requisitar aplicações que visam melhorar os processos 

encontrados no ambiente de um hospital seja na área pública ou privada. Diante desta 

realidade, torna-se necessário buscar uma forma de viabilizar a automação de leito hospitalar 

de baixo custo para atender a necessidade primária do paciente acamado de movimentar os 



26 

 

pés, a cabeça, sem que seja necessária a intervenção de um terceiro. Para isto foram instalados 

dois motores de corrente contínua em um protótipo de cama hospitalar. Com isto de acordo 

com as ondas geradas no lobo frontal, o acamado aciona a parte que levanta a cabeça e se sua 

concentração permanecer alta, a segunda parte da cama, que repousa os pés, será acionada. A 

figura 12 ilustra a imagem real do protótipo da cama hospitalar sendo acionado por uma 

voluntária. 

 

 

Figura 12. Protótipo da cama hospitalar 

Fonte: II Feincitec Feira de tecnologia do CREA- MG, realizada dia 11 de dezembro de 2014. 

Escala 1:20 

Fonte: Adaptação elaborada pelo autor 

 
Qualquer que seja o equipamento, ele poderá ser acionado através de relés, 

substituindo o acionamento manual, como por exemplo, uma cadeira elétrica de rodas, 

dispositivos de segurança como portão eletrônico, e também pode-se evitar que funcionários 

manipulem máquinas e equipamentos se não estiverem com a devida atenção, como uma 

guilhotina. 

Pode-se também expressar uma vontade de dormir, de acordo com o nível de 

relaxamento (ondas de baixa frequência, Delta, Teta e Alfa) ou de comer, atender às 

necessidades fisiológicas ou comunicar a sensação de dor, descobrir se o indivíduo é mais 
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atencioso ou despendido, medir o índice de estresse durante as atividades do cotidiano do ser 

humano de acordo com o nível de atenção (onda de alta frequência, Beta). 

3.4 Funcionamento do Protótipo 

 
Para processar e converter o sinal oriundo do sensor localizado no córtex central do 

cérebro foi usado o conversor A/D TGAM1 que utiliza o microprocessador TGAT1-L64, (fig. 

13), que recebe o sinal vindo do sensor BMD101, amplifica e transforma este sinal em um 

sinal digital com velocidade de transmissão de 57600 bits por segundo, usando um protocolo 

de comunicação de 8 bits, sendo o estado de atenção variando de 0 a 100% a sua intensidade, 

obtido no quarto bit de sinal(0x04).Assim será processado um sinal com rapidez e eficácia 

desejada. 

 

Figura 13. Conversor A/D TGAM1  

Elaboração: Adaptação elaborada pelo autor 

 

3.5 Transmissor Bluetooth 

 
 

Para que o sinal oriundo do transmissor possa ser detectado pelo microcontrolador, foi 

utilizado um dispositivo de transmissor Bluetooth que funciona com a emissão e recepção de 

radiofrequências, configurado para que seja auto conectado pelo endereço MAC, já que não 

há uma forma de digitar uma senha de acesso (fig. 14). Desta forma não permitindo que 

outros dispositivos se conectem ou que outro dispositivo tenha acesso as informações 

oriundas da transmissão do conversor A/D. 
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Figura 14. Configuração do transmissor Bluetooth 

Elaboração: Adaptação elaborada pelo autor 

 
 

3.6 Programação do microcontrolador 

 

Para que o microcontrolador acione as saídas modulando o circuito PWM ou o 

acionamento do motor do carro motorizado, foi desenvolvido um programa em linguagem 

C++. 

Primeiramente, foram definidas todas as variáveis a serem utilizadas. 

#include <AFMotor.h> // define a biblioteca do Arduíno de acionamentos de motores 

#define BAUDRATE 57600// taxa de transmissão de dados 

#define DEBUGOUTPUT 0 //define depuração = 0 

#define pin2  2 // define utilização do pino 2 

#define pin3  3 // define utilização do pino 3 

#define pin4  4 // define utilização do pino 4 

#define pin5  5 // define utilização do pino 5 

#define pin6  6 // define utilização do pino 6 

#define pin7  7 // define utilização do pino 7 

#define pin8  8 // define utilização do pino 8 

#define pin9  9 // define utilização do pino 9 

byte checksum = 0; // define que a soma das variáveis é igual a zero 

int tamanho = 0; tamanho do pacote de dados é igual a zero 

byte pacote[64] = { 0}; define que o tamanho dos da dados é de 64 bits. 

byte atencao = 0; seta o pacote de dados igual a zero 

long ultimo_pacote = 0; seta o ultimo pacote de dados igual a zero 

boolean pacote = false; seta como binário e valor igual a zero. 

motor.setSpeed(200); // setup da velocidade do motor 200 bits por segundo 

AF_DCMotor motor(1, MOTOR12_64KHZ); // definição do motor de numero 02 com velocidade, 64KHz pwm 
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void setup() { 

  pinMode(pin2, OUTPUT); //define o pino 2 do Arduíno como saída. 

  pinMode(pin3, OUTPUT); //define o pino 3 do Arduíno como saída. 

  pinMode(pin4, OUTPUT); //define o pino 4 do Arduíno como saída. 

  pinMode(pin5, OUTPUT); //define o pino 5 do Arduíno como saída. 

  pinMode(pin6, OUTPUT); //define o pino 6 do Arduíno como saída. 

  pinMode(pin7, OUTPUT); //define o pino 7 do Arduíno como saída. 

  pinMode(pin8, OUTPUT); //define o pino 8 do Arduíno como saída. 

  pinMode(pin9, OUTPUT); // define o pino 9 do Arduíno como saída. 

  pinMode(pin10, OUTPUT); //define o pino 10 do Arduíno como saída. 

  pinMode(pin11, OUTPUT); //define o pino 11 do Arduíno como saída. 

  pinMode(pin12, OUTPUT); //define o pino 12 do Arduíno como saída. 

  delay(2000); Atraso de 2 segundos 

 Serial2.begin(BAUDRATE); estou definindo que irei trabalhar com a serial do Arduíno 

 

Foi realizada a leitura dos dados da entrada serial e se os dados não estiveram 

disponíveis, o microcontrolador entra em stand-by, isto é, não executará nenhuma outra 

instrução, até que haja dados verdadeiros na entrada serial de número 02. 

byte ReadOneByte() { //leitura de bit a bit da entrada serial 

  int ByteRead; 

  while(!Serial2.available()); // sub-rotina se a serial2 está disponível. 

  ByteRead = Serial2.read(); // comando para transferir os dados da serial para a variável byte real 

#if DEBUGOUTPUT  

  Serial2.print((char)ByteRead); // comando de visualização dos dados da serial  

#endif 

  return ByteRead; //retorne se os dados não estiver disponível 

 

Nesta seção o microcontrolador executa o filtro da intensidade das ondas Beta, 

fazendo um piloto de leitura seriada no segundo bit de informação, esta informação é uma 

característica do hardware TGAM 01que posteriormente é armazenada na palavra atencao 

(sem o cedilha mesmo). 

Para executar os dados transmitidos pela serial, o microcontrolador obrigatoriamente 

tem que ler todas as informações e verificar se o tamanho total é 255 (como o 

microcontrolador é de 8 bits, o tamanho deverá ser de 2
8
 -1).  
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Se o tamanho for de 255, o microcontrolador irá ler o quarto bit, que é o valor da 

atenção, isto é, o nível de intensidade da onda Beta. 

void loop() { 

      pacote = ReadOneByte(); // leitura da serial 

      for(int i = 0; i < pacote; i++) {  // Loop de leitura 

        PacoteData[i] = ReadOneByte();            //Ler Pacote da memória 

        Checksum += PacoteData[i]; 

      }    

      checksum = ReadOneByte();                      //Leitura checksum      

      generatedChecksum = 255 - generatedChecksum;   //Check do tamanho do checksum 

        if(checksum = generatedChecksum) {     

        for(int i = 0; i < payloadLength; i++) {    // loop de leitura  

          case 4: 

            i++; 

            atencao = pacoteData[i];                         

            break; 

 

          } // switch  // fecha sub-rotina 

        } // for loop // fecha o Loop 

 

3.7 Acionamentos 

 

a) Acionamento do veículo motorizado 

 
Com o valor do quarto bit lido, foi configurada uma nova sub-rotina CASE para 

comparar o valor deste bit que vai a 0 a 10, deste modo o acionamento é realizado 

proporcionalmente com a intensidade da onda Beta. Para este trabalho o nível de acionamento 

foi configurado quando o nível de concentração estiver em 80%. 

       case 1: motor.run(RELEASE); //  Motor  Parado. 

                   break; 

          case 2: motor.run(RELEASE); // Motor  Parado 

                break; 

          case 3: motor.run(RELEASE); // Motor  Parado  

                break; 

          case 4: motor.run(RELEASE); // Motor  Parado           
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                break; 

          case 5: motor.run(RELEASE); // Motor  Parado 

                break; 

          case 6: motor.run(RELEASE); // Motor  Parado 

                break; 

          case 7: motor.run(RELEASE); // Motor  Parado 

                break;     

          case 8: motor.run(FORWARD); Motor Funcionando 

                break; 

          case 9: motor.run(FORWARD); Motord Funcionando 

                break; 

 

Na figura 15 está exposto o esquema geral do circuito utilizado para a disposição dos 

dispositivos, placa Arduíno Mega, o transmissor Bluetooth e shield motor para o acionamento 

do protótipo do carro motorizado. 

 

 

Figura 15. Esquema geral do circuito de acionamento do veículo motorizado 

Fonte: Elaboração do Autor 

b) Acionamento do Drone 
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O acionamento do circuito PWM aciona o motor sem escova quando a variação da 

escrita de uma saída digital do Arduíno varia de 255 a 0 (zero), ou seja 255 é velocidade 

mínima e zero é velocidade máxima.  

          case 0: 

           analogWrite(MOTOR, 255);  // motor parado 

           break; 

          case 1: 

            analogWrite(MOTOR, 235);  // Motor acionado em 10 % 

            break; 

          case 2: 

           analogWrite(MOTOR, 225);  // Motor acionado em 20 % 

            break; 

          case 3:  

           analogWrite(MOTOR, 210); // Motor acionado em 30 % 

             break; 

          case 4: 

            analogWrite(MOTOR, 200); // Motor acionado em 40 % 

            break; 

          case 5: 

          analogWrite(MOTOR, 180); // Motor acionado emh50 % 

           break; 

          case 6: 

              analogWrite(MOTOR, 150); // Motor acionado em 60 % 

             break; 

          case 7: 

               analogWrite(MOTOR, 80); // Motor acionado em 70 % 

              break;     

          case 8: 

             analogWrite(MOTOR, 30); // Motor acionado em 80 % 

            break; 

          case 9: 

          analogWrite(MOTOR, 20); // Motor acionado em 90 % 

            break; 

          case 10: 

          analogWrite(MOTOR, 0); // Motor acionado em 100% 

         delay(5000);  

            break; 
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Na figura 16 está exposto o esquema geral do circuito utilizado para o acionamento 

dos 4 motores na qual tracionam as hélices responsáveis pelo controle de levitação e 

direcionamento do drone, da placa Arduíno Mega, do transmissor Bluetooth e do circuito 

PWM.  

 

 

Figura 16. Esquema geral do circuito de acionamento do drone 

Fonte: Elaboração do Autor 

 

c) Acionamento de uma cama hospitalar 

 

Para o acionamento da cama hospitalar, o sistema foi configurado para que sem o 

nível de atenção, a cabeça e as pernas da pessoa permaneçam abaixadas, com 20 % de 

concentração a parte que eleva a cabeça da pessoa seja acionada e acima com 40% cabeça e as 

pernas sejam elevadas.           

 

case 0: 

          delay(5000);// abaixar cabeça e abaixar as pernas 

            digitalWrite(pin2, HIGH); 
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            digitalWrite(pin3, HIGH);  

            digitalWrite(pin4, LOW); 

            digitalWrite(pin5, LOW); 

            digitalWrite(pin6, HIGH); 

            digitalWrite(pin7, HIGH);  

            digitalWrite(pin8, LOW); 

            digitalWrite(pin9, LOW);     

            break; 

          case 1: 

          delay(5000);//abaixar cabeça e abaixar as pernas 

            digitalWrite(pin2, HIGH); 

            digitalWrite(pin3, HIGH);  

            digitalWrite(pin4, LOW); 

            digitalWrite(pin5, LOW); 

            digitalWrite(pin6, HIGH); 

            digitalWrite(pin7, HIGH);  

            digitalWrite(pin8, LOW); 

            digitalWrite(pin9, LOW); 

            delay(5000); 

            break; 

          case 2: 

          delay(5000);// subir a cabeça 

            digitalWrite(pin2, LOW); 

            digitalWrite(pin3, LOW);  

            digitalWrite(pin4, HIGH); 

            digitalWrite(pin5, HIGH); 

            digitalWrite(pin6, HIGH); 

            digitalWrite(pin7, HIGH);  

            digitalWrite(pin8, LOW); 

            digitalWrite(pin9, LOW); 

            delay(5000); 

            break; 

          case 3:  

            delay(1500); // subir a cabeça          

            digitalWrite(pin2, LOW); 

            digitalWrite(pin3, LOW);  

            digitalWrite(pin4, HIGH); 

            digitalWrite(pin5, HIGH); 

            digitalWrite(pin6, HIGH); 

            digitalWrite(pin7, HIGH);  
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            digitalWrite(pin8, LOW); 

            digitalWrite(pin9, LOW); 

              delay(5000);         

            break; 

          case 4: 

           delay(1500); // subir a cabeça e as pernas          

            digitalWrite(pin2, LOW); 

            digitalWrite(pin3, LOW);  

            digitalWrite(pin4, HIGH); 

            digitalWrite(pin5, HIGH); 

            digitalWrite(pin6, LOW); 

            digitalWrite(pin7, LOW);  

            digitalWrite(pin8, HIGH); 

            digitalWrite(pin9, HIGH); 

             delay(5000);            

            break; 

          case 5: 

           

            delay(1500); // subir a cabeça e as pernas          

            digitalWrite(pin2, LOW); 

            digitalWrite(pin3, LOW);  

            digitalWrite(pin4, HIGH); 

            digitalWrite(pin5, HIGH); 

            digitalWrite(pin6, LOW); 

            digitalWrite(pin7, LOW);  

            digitalWrite(pin8, HIGH); 

            digitalWrite(pin9, HIGH); 

             delay(5000);            

            break; 

          case 6: // subir a cabeça e as pernas          

            delay(5000);           

            digitalWrite(pin2, LOW); 

            digitalWrite(pin3, LOW);  

            digitalWrite(pin4, HIGH); 

            digitalWrite(pin5, HIGH); 

            digitalWrite(pin6, LOW); 

            digitalWrite(pin7, LOW);  

            digitalWrite(pin8, HIGH); 

            digitalWrite(pin9, HIGH); 

            delay(5000);             
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            break; 

          case 7: // subir a cabeça e as pernas          

          delay(5000);  

            digitalWrite(pin2, LOW); 

            digitalWrite(pin3, LOW);  

            digitalWrite(pin4, HIGH); 

            digitalWrite(pin5, HIGH); 

            digitalWrite(pin6, LOW); 

            digitalWrite(pin7, LOW);  

            digitalWrite(pin8, HIGH); 

            digitalWrite(pin9, HIGH); 

            delay(5000);             

            break;     

          case 8: // subir a cabeça e as pernas          

          delay(5000);  

            digitalWrite(pin2, LOW); 

            digitalWrite(pin3, LOW);  

            digitalWrite(pin4, HIGH); 

            digitalWrite(pin5, HIGH); 

            digitalWrite(pin6, LOW); 

            digitalWrite(pin7, LOW);  

            digitalWrite(pin8, HIGH); 

            digitalWrite(pin9, HIGH); 

          delay(5000); 

            break; 

          case 9: // subir a cabeça e as pernas          

          delay(5000); 

            digitalWrite(pin2, LOW); 

            digitalWrite(pin3, LOW);  

            digitalWrite(pin4, HIGH); 

            digitalWrite(pin5, HIGH); 

            digitalWrite(pin6, LOW); 

            digitalWrite(pin7, LOW);  

            digitalWrite(pin8, HIGH); 

            digitalWrite(pin9, HIGH); 

            break; 

          case 10: // subir a cabeça e as pernas          

          delay(5000); 

            digitalWrite(pin2, LOW); 

            digitalWrite(pin3, LOW);  
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            digitalWrite(pin4, HIGH); 

            digitalWrite(pin5, HIGH); 

            digitalWrite(pin6, LOW); 

            digitalWrite(pin7, LOW);  

            digitalWrite(pin8, HIGH); 

            digitalWrite(pin9, HIGH); 

            break;    

 

Na figura 17 está exposto o esquema geral do circuito utilizado para a disposição dos 

dispositivos, placa Arduíno Mega, o transmissor Bluetooth, os relés, conectores, bateria e 

motores para acionamento da peseira e cabeceira no protótipo da cama hospitalar. 

 

 

 

Figura 17. Esquema geral do circuito da cama hospitalar 

Fonte: Elaboração do Autor 
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3.8 Validação de funcionamento 

 
A montagem final do sistema de transmissão de ondas cerebrais está mostrada na 

figura18, onde relaciona todos os componentes interligados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema completo do transmissor 

Fonte: Elaboração do Autor 

Para realizar o teste de validação, o receptor do dispositivo de controle de ondas 

cerebrais foi interligado a um display composto de 20 pares de lâmpadas de led, conforme 

figura 19, de acordo com a intensidade (a cada 10%) da emissão das ondas Beta, um conjunto 

de dois pares de lâmpadas leds  acendia. 

 

 

 

 

Figura 19. Conjunto de lâmpadas Leds 

Fonte: Elaboração do Autor 

O teste foi realizado em 52 voluntários, sendo 38 pessoas do sexo masculino e 14 do 

sexo feminino, com idades entre 10 e 50 anos, o software do sistema foi dividido em 10 níveis 

de atenção. A partir de um estímulo para atenção, há uma mudança no nível de ondas do lobo 

 

 



39 

 

frontal, o protótipo captará a diferença e acionará o dispositivo. Qualquer estímulo para 

atenção que gere diferença nas ondas do lobo frontal será captado e decodificado como 

vontade de acionar algo, o protótipo não diferencia ondas Beta, mas monitora a diferença e ao 

atingir o nível de programação, dispara um dispositivo pré configurado. 

O resultado, indicado no gráfico da figura 20, demonstra que 80% dos voluntários 

conseguiram um nível de transmissão das ondas cerebrais entre 40% e 100%. Como o sistema 

é totalmente configurável, pode-se ajustar o equipamento para cada indivíduo, haja vista que 

cada pessoa possui um nível específico de emissão de ondas cerebrais, o que permite adaptar 

o protótipo e acionar dispositivos a partir do nível de concentração individual. 

É importante salientar que pode haver interferências da situação fisiológica, psíquica e 

emocional do indivíduo, como dificuldades de concentração devido ao uso de medicamento, 

tratamento psiquiátricos, fadiga, ansiedade, desilusão amorosa, dieta, estresse ou tédio, 

embora efetuado uma limpeza na pele, também foi descartado a oleosidade da mesma ou 

alguma anomalia do local de captação das ondas cerebrais do lobo frontal do córtex cerebral. 

 

 
Figura 20. Dados Estatísticos de Funcionamento do Protótipo 

Fonte: Elaboração do Autor 
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As ondas cerebrais originadas devido a concentração de um indivíduo podem ser 

exibidas através de um gráfico. Para realizar o teste foi utilizado um jogo simples do 

Windows sem necessidade de conexão de rede, no qual a pessoa deverá utilizar as teclas de 

indicação de subida e descida cada vez que o obstáculo aparece, fazendo com que o animal 

pule ou abaixe para desviar dos obstáculos (fig.21). 

 

 

Figura 21. Jogo interativo do Windows. 

Fonte: Elaboração do Autor 

 

A Figura 22 representa um gráfico dos sinais do transmissor enquanto a pessoa joga. O 

transmissor está configurado para detectar o estado de atenção, e pode variar de 0 a 1, de 

acordo com o nível de atenção que a pessoa atingir.  

 

Figura 22. Gráfico de funcionamento das ondas cerebrais em estado de atenção. 

Fonte: Elaboração do Autor 
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Pode-se inferir que no momento que a pessoa aciona a seta (momento do pulo) sua 

concentração alcançou o ponto máximo, uma vez que o gráfico atingiu o número 1 

especificamente neste instante. 

 

O jogo tem a proposta de facilitar a concentração do indivíduo, cada vez que o 

obstáculo aparece e a pessoa aciona a seta via teclado, a concentração aumenta,  repercutindo 

na emissão das ondas cerebrais Beta, geradas justamente em situações de planejamento da 

ação, atenção e concentração. O protótipo desenvolvido, o gráfico de ondas gerado a medida 

que a pessoa joga no computador e as oscilações no nível de atenção está ilustrado na figura 

22. 

 

 

 

 

Figura 22. Protótipo em uso 

Fonte: Elaboração do Autor 
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4 DISCUSSÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 

O desenvolvimento deste projeto de pesquisa multidisciplinar e multicêntrico teve 

como objetivo uma contribuição em atividades tais como a de pesquisa, formação de recursos 

humanos, comunicação e divulgação científica. Buscou-se difundir as pesquisas de 

aprimoramento de controle de dispositivos por ondas cerebrais, analisar os processos 

evolutivos que modelam a frequência cerebral, melhorar o entendimento sobre os processos 

de amplificação de sinais de dispositivos eletrônicos, fomentar novas pesquisas em 

engenharia biomédica e biologia computacional no Brasil. 

Através da detecção, amplificação e transmissão, o controle de dispositivos através de 

ondas cerebrais, pode-se propiciar ao ser humano diversos benefícios como a mobilidade ao 

portador de tetraplegia, permitindo que movimente sua cadeira de rodas, de acordo com seu 

interesse, para frente, para trás, direita ou esquerda; acionamento de televisor, para mudança 

de canais, ligar ou desligar; expressar vontade de comer, necessidades fisiológicas, dor ou 

dormir; na seleção de pessoal em setor de recursos humanos de empresas e indústrias, 

possibilitando avaliar o nível de atenção de um indivíduo para direcioná-lo a função 

correspondente ao nível encontrado para acionar dispositivos de segurança, como portão de 

garagem, cofre, aumentando a segurança patrimonial; para prevenção de acidentes de 

trabalho, controlando máquinas e equipamentos para que serem acionadas somente quando os 

funcionários estiverem com a devida atenção. 

Assim, com o desenvolvimento e execução do protótipo de forma positiva, é possível 

inferir que o dispositivo atende aos critérios e objetivos propostos, mostra ampla gama de 

possibilidades para seu uso e contribui de forma satisfatória com a melhor qualidade de vida 

de pessoas acamadas ou com limitações motoras, segurança industrial, empresarial ou 

residencial, dentre outros. 
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5 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos pode-se inferir que é possível desenvolver um 

mecanismo, que detecte, amplifique, transmita e classifique as ondas cerebrais oriundas dos 

impulsos nervosos, a partir da classificação das ondas Beta gerada durante as atividades que 

demandam atenção e concentração e transmitida via protocolo de comunicação Bluetooth a 

um microcontrolador Arduíno. Para o desenvolvimento do sistema foram utilizados softwares 

livre e hardware de baixo custo.  

Através deste mecanismo, um programa em C++ inserido dentro da memória do 

microcontrolador controla através de conversores (Shields), o acionamento de dispositivos 

desejados. Como o sistema é totalmente configurável e como cada indivíduo possui seu 

próprio nível de emissão de impulsos nervosos, o sistema permite que todos os indivíduos 

acionem quaisquer equipamentos que desejarem. 

Os testes foram bem-sucedidos para o acionamento e movimentação de carro elétrico, 

a modulação e elevação de drone e um acionamento completo da cama hospitalar, levantando 

a extremidade da cabeceira e dos pés, em tempo e intensidade proporcional à intensidade da 

concentração do indivíduo. 

O trabalho realizado atendeu de forma satisfatória aos objetivos propostos e criou 

possibilidades múltiplas para a utilização do mecanismo desenvolvido em outras áreas, como 

adaptação para indústria, lazer, diminuição do risco de acidentes automobilísticos entre 

outros. Houve a divulgação de pesquisas na área de controle por ondas cerebrais, análise dos 

processos evolutivos referentes a frequência cerebral, ampliação do entendimento sobre os 

processos que de amplificação de sinais de dispositivos eletrônicos e fomentou novas 

pesquisas em Engenharia biomédica e biologia computacional no Brasil. 
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