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RESUMO 

 

 

Propomos neste trabalho, um novo método de organização conceitual das áreas que 

envolvem a tecnologia assistiva, categorizando-as de forma lógica e simples; além disso, 

propomos também a implementação de uma interface baseada em eletrooculografia, capaz 

de gerar comandos de  alto-nível, para acionar dispositivos robóticos, computacionais e 

eletromecânicos. Para a validação da interface ocular, foi desenvolvido um circuito 

eletrônico associado a um programa computacional que capturou os sinais gerados pelos 

movimentos dos olhos dos usuários, gerando comandos de alto nível, capazes de acionar uma 

órtese ativa e diversos outros sistemas eletromecânicos. Os resultados mostraram que foi 

possível comandar sistemas eletromecânicos diversos, através apenas dos movimentos dos 

olhos. A interface apresentou-se como uma forma viável para a executar das tarefas 

propostas, podendo ser aprimorada no quesito de análise de sinais a nível digital. O modelo 

diagramático desenvolvido, apresentou ser uma ferramenta de fácil uso e entendimento, 

suprindo as necessidades de organização conceitual da área de tecnologia assistiva. 

 

 Palavras-chaves: Tecnologia assistiva, eletrooculografia, biosinais, acionamento 

não convencional, robótica e processamento de sinais. 

  



ABSTRACT 

 

 

 

We propose in this work, a new method of conceptual organization of areas involving 

assistive technology, categorizing them in a logical and simple manner; Furthermore, we also 

propose the implementation of an interface based on electroculography, able to generate 

high-level commands, to trigger robotic, computer and electromechanical devices. To 

validate the eye interface, was developed an electronic circuit associated with a computer 

program that captured the signals generated by eye movements of users, generating 

high-level commands, able to trigger an active bracing and many other electromechanical 

systems. The results showed that it was possible to control many electromechanical systems 

through only eye movements. The interface is presented as a viable way to perform the 

proposed task and can be improved in the signals analysis in the the digital level. The 

diagrammatic model developed, presented as a tool easy to use and understand, providing the 

conceptual organization needs of assistive technology. 

 

 Keywords: Assistive technology, electroculography, biosignals, unconventional 

drive, robotics and signal processing.   
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1. Introdução 
   

 

 

O desenvolvimento de tecnologias que contribuam para o bem das pessoas, tem sido 

cada vez mais introduzido no contidiano, e com esse desenvolvimento, surgem demandas de 

soluções eficientes e cada vez mais baratas. Uma das mais relevantes áreas que essas 

tecnologias têm sido usadas, é na área educacional (NICKEL, 2012; PARETTE; 

PETERSON-KARLAN, 2010), onde elas são tratadas como importantes tecnologias de 

aprendizado, tornando o aprendizado mais flexível e capaz alcançar a todos os padrões de 

estudantes com algum tipo de deficiência, através de materiais e ferramentas que aumentam a 

capacidade de aprendizado do estudante (GOLDRICK;STEVNS;CHRISTENSEN, 2014). 

Desenvolver tecnologias desse tipo, significa desenvolver soluções totalmente 

direcionadas ao bem do próximo, abrindo caminho para que novos horizontes sejam 

alcançados por ele. 

 

 

1.1 Problemática 
 

 

Os benefícios de uma interface que não requeira o uso das mãos para ser manipulada, 

são inúmeras, pois nesse tipo de interface, o usuário pode executar outras tarefas                         

paralelamente, usando as mãos. 

Dados levantados pelo Censo 2010, mostrou que quase 46 milhões de brasileiros, 

cerca de 24% da população, declarou que possui pelo menos uma das deficiências 

investigadas (mental, motora, visual e auditiva), a maioria, mulheres; e entre os idosos, 

aproximadamente 68% declararam possuir alguma deficiência (IBGE, 2010). 

Segundo o Presidente do Instituto Muito Especial Marcus Scarpa, cada vez mais 

faz-se necessário discutir e fomentar as inovações e a aplicabilidade da tecnologia assistiva 

no Brasil, assim como valoriza o trabalho de pessoas pesquisadoras e centros de pesquisa, 

pois o número de pessoas com deficiência é crescente, o que aumenta o desafio de 

incluí-las no contexto social, para que possam conduzir suas vidas de forma independente 

(REVISTA ASSISTIVA, 2009). 
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Na América Latina, estudos estatísticos da Organização Pan-americana de Saúde 

indicaram que aproximadamente 85 milhões de pessoas apresentam algum tipo de 

deficiência ou redução de mobilidade, com proporções cada vez mais crescentes (AMATE; 

VÁSQUEZ, 2006) apud (GAVIRIA, 2013).  Em organizações e empresas, a inclusão 

dessas pessoas já é percebida desde a década de 60. Percebe-se também que elas possuem 

maior permanência no emprego (PEREIRA; PASSERINO, 2012). Tudo isso, deve-se ao 

acesso, cada vez mais constante, dessas pessoas à escola  (LANCILLOTTI, 2003; 

GÖDKE, 2010). 

O que mostra a necessidade de pesquisas em tecnologia assistiva, que possibilitem o 

suporte e acessibilidade (inclusão) às diversas necessidades dessas pessoas com algum tipo 

de deficiência ou redução de mobilidade. 

 

1.2 Contribuições 
 
 

A principal contribuição do presente trabalho foi a criação de uma solução para que 

pessoas paraplégicas, tetraplégicas ou com alguma deficiência em membros inferiores 

(principalmente), possam interagir com dispositivos eletrônicos ou eletromecânicos 

diversos, proporcionando ao usuário mais independência nas tarefas do cotidiano. 

 

1.2.1 Contribuições Específicas 

 
Contribuir com impacto, no desenvolvimento de dispositivos assistivos, sejam eles 

puramente conceituais, de software ou de hardware, que auxiliem na busca de soluções para 

pessoas com alguma deficiência ou redução de mobilidade:  

 Categorizando de forma específica os conceitos existentes de TA; 

 Desenvolvendo um modelo diagramático de categorias de TA que ajude 

conceitualmente nos trabalhos que envolver TA; 

 Desenvolvendo um dispositivo eletrônico como IHM, que capte e faça os tratamentos 

iniciais dos sinais oculográficos de usuários humanos; 

 Desenvolvendo um programa computacional que trate sinais digitalmente e gere 

comandos de alto nível para dispositivos eletrônicos ou eletromecânicos diversos, 
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através dos sinais adquiridos pela interface EOG. 

 

1.3 Organização da Dissertação 

 

 O presente trabalho está oraganizado em cinco capítulos. São eles: 

  

 Capítulo 2, neste capítulo tem-se o estado da arte referente a oculografia, robótica 

assistiva e a tecnologia assistiva bem como suas categorias. Assim como várias 

pesquisas que tratam de desenvolver dispositivos que possam ser aplicados no cotidiano 

das pessoas;  

 Capítulo 3 , trata do diagrama de inclusão e suporte desenvolvido no presente trabalho, 

para auxiliar no entendimento de como cada categoria da tecnologia assistiva está 

associada uma com a outra, assim como formas de representação desse diagrama. 

Mostra ainda tipos de relacionamentos envolvidos e como ele pode ser aplicado;  

 Capítulo 4 , este capítulo também é parte do desenvolvimento do presente trabalh. Pois 

trata da interface desenvolvida e técnicas semelhantes à usada. Trata ainda da 

matemática que há por trás dos movimentos oculares, assim como, as fases da interface, 

como: amplificação, filtragem, decodificação e comandos de alto nível;  

 Capítulo 5, é último capítulo deste trabalho, e apresenta os resultados alcaçados nos 

testes citados no Capítulo 4. Apresenta ainda, os as caracaterpisticas dos sinais gerados, 

bem como sinais não considerados nos testes como os sinais cardíacos. Para finalizar, 

cita ainda os trabalhos futuros, necessários para o aperfeiçõamento dessa interface, que 

com certas adaptações, poderá saer associada à oputras técnicas como ECG, EEG e 

EMG.  
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2. Revisão Bibliográfica 

  
 

A existência de um potencial elétrico entre a porção anterior do globo ocular 

(carregada positivamente) e a porção posterior (carregada negativamente), foi primeiramente 

apresentada por Du Bois Reymond em 1849 (NORTH, 1965) apud (ZAGO, 2010), que o 

registrou através de um galvanômetro; observou ainda que, este potencial independia de 

qualquer estímulo externo.  

Este potencial córneo-retiniano também é conhecido como eletrooculograma e 

normalmente varia na faixa de 0,01 a 3,5 mV em humanos, sendo linearmente proporcional 

ao posicionamento dos olhos e com faixa de frequência de aproximadamente 110  a 100Hz, 

entre a Membrana de Bruch (camada mais interna do coroide ou lâmina vítrea) e a córnea 

(BAREA et al., 2000; IÁÑEZ et al., 2012). Quanto aos ângulos de olhares fixos, temos que 

os graus correspondentes são:  50º para movimentos horizontais e  30º para movimentos 

verticais (IÁÑEZ et al., 2012). 

Diversas pesquisas tentam aprofundar o estudo sobre a utilização desses tipos de 

sinais oculares, através de diversas aplicações como:  de acionamentos de dispositivos 

eletrônicos diversos; análises do comportamento dos olhos; análise do comportamento dos 

nervos oculares e vias ópticas; e doenças hereditárias. A citar ainda, análise de alterações 

isquêmicas da retina (ÁVILA, 2003), através dos estudos que tratam do desenvolvimento de 

sistema de aquisição de imagem do olho, para avaliar os estímulos da pupila, fazendo uso da 

visão computacional (FERRAREZI, 2010); avaliação funcional da retina (ZAGO,  2010); 

reconhecimento de gestos oculares em tempo real, usando o algoritmo de memória temporal 

hierárquica (ROZADO,  2012); estudo dos sinais gerados pelos movimentos dos olhos, 

durante extrapolação mental, pelo uso de alvos oscilantes para os olhos seguirem 

(DESPERATI C.; SANTANDREA,  2005); interatividade com jogos de videogame, usando 

apenas os movimentos dos olhos (Figura 1) (JOGOS DIGITAIS, 2010) ; mouse ocular, 

permitindo que pessoas com deficiência, controle o cursor do computador  por meio dos 

movimentos dos olhos, possibilitando desta forma, que pessoas tetraplégicas com alto grau 

de comprometimento motor ou distrofia muscular, possam executar tarefas no computador 

sem impedimento físico (GONZALEZ; LUVONI; IRIGOIN, 2007; REVISTA ASSISTIVA, 
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2009), como acesso à rede  mundial  de computadores através do acionamento ocular  de 

browsers adaptados ao sistema  EOG  (LLEDÓ et al., 2013; IÁÑEZ et al., 2012); e também 

estudos que visam a normatização dos valores de tensão que os olhos geram em adultos,  

para  fins de operacionalizar sistemas  sem a necessidade  de períodos  de normalização  

(MUNHOZ, 2004). 

 

  
 

Figura  1: Usuário jogando Super Mário Bros, através de sinais oculares (JOGOS   

DIGITAIS , 2010). 

   

 

2.1  Tecnologia assistiva 

  

Todos os dias nos deparamos com diversos tipos de tecnologia, seja de que vertente 

for. Ouve-se falar com frequencia nas tecnologias aplicadas a: eletrônica, robótica, 

engenharia civil, computação, dispositivos móveis, automóveis, arquitetura e até de design 

de roupas. Mas na tecnologia assistiva (TA), pouco se comenta. Sabe-se que, desde os 

complexos celulares, que facilitam a vida de todos, até um simples zíper de uma calça, 

podemos introduzir a TA. Diferente de diversos outros tipos de tecnologias, onde nem 

sempre encontramos maneiras triviais de uso, a TA apresenta em sua essência, a facilidade de 

uso e praticidade na aplicação da vida de quem a usa. 

Conceitualmente, a TA engloba todo e qualquer tipo de ferramenta, sistema, outras 
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tecnologias, serviços e conceitos que possam cumprir o papel de possibilitar que a 

deficiência ou dificuldade temporária de seu usuário (seja ela motora, mental, auditiva ou 

física) não seja um obstáculo em sua vida cotidiana; ela permite ainda, ampliar as habilidades 

do usuário, dando-lhe uma vida normal como qualquer pessoa, gerando a ela a total inclusão 

social, independência e acessibilidade no meio em que ela vive. É importante pontuar, que o 

meio em que o usuário se encontra, deve estar apto a contribuir com a TA utilizada. 

Pensando em um exemplo prático, tem-se o caso fictício de uma pessoa com 

deficiência motora em uma das mãos, o que a impede portanto de executar a ação de 

escrever. Pode-se introduzir a TA de forma que essa deficiência se torne quase imperceptível, 

tornando possível que essa pessoa possa escrever sem dificuldades. Esse é o papel dessa 

tecnologia, que tenta suprir a deficiência ou dificuldade de seu usuário, de forma que permita 

que ela tenha uma vida normal como se tivesse deficiência alguma. 

 

2.1.1  Categorias e aplicações de TA  

 

Devido a vasta possibilidade de utilização, a TA pode ser aplicada em diversas áreas; 

cada uma completando ou dando suporte a outra área. Abaixo temos algumas áreas que 

podem envolver a TA: artes cênicas, artes plásticas, arquitetura, automobilismo, 

computação, dança, ensino, educação física, engenharia civil, engenharia elétrica, 

engenharia eletrônica, engenharia mecânica, fiosioterapia, medicina, música, odontologia, 

pedagogia, psicologia, robótica, terapia ocupacional. 

A fim de organizar  conceitualmente o entendimento dessa tecnologia, foram 

estruturadas algumas categorias  como parte  da  TA,  como pode  ser visto  a seguir  

(GOLDRICK; STEVNS; CHRISTENSEN, 2014; BAREA et al., 2012; BERSCHI,  2008; 

NICKEL,2012): 

 

1. Adaptação automobilística (AA);  

2. Adequação postural (AP);  

3. Auxílio em mobilidade (AM);  

4. Auxílio a pessoas com surdez ou redução auditiva (APSRA);  

5. Auxílio para vida diária e prática (AVDP);  
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6. Comunicação aumentada e alternativa (CAA);  

7. Automação de sistemas de ambientes (ASA);  

8. Desenvolvimento de órteses, exoesqueletos e próteses (DOEP);  

9. Projeto arquitetural e acessibilidade (PAA);  

10. Robótica assistiva (RA);  

11. Suporte para cegos ou pessoas com visão reduzida (SCPVR);  

 

Considerou-se como categorias, as atividades mais comumente encontradas na 

literatura, como incluidoras de TA. Desta forma, salecionou-se onze atividades para serem 

categorias, a fim de organizar melhor os conceitos abordados no Capítulo 3. 

A categoria de robótica assistiva, especificamente, foi convencionada neste trabalho 

como uma nova categoria de TA, devido a grande quantidade de pesquisas existentes na área, 

com o intuito de ajudar pessoas com deficiência ou com redução de mobilidade.  

Cada categoria citada anteriormente, será apresentada em detalhes mais adiante. 

 

2.1.1.1  Adaptação automobilística (AA) 

  

Envolve acessórios e diversas adaptações que possibilitam a condução do veículo, o 

assento, elevadores para cadeiras de rodas, camionetas modificadas, aeronaves e outros 

veículos automotores usados para o transporte de pessoas de uso pessoal ou não. 

 

2.1.1.2  Adequação postural (AP) 

 

Esta categoria pode incluir as adaptações para cadeiras convencionais, camas, cadeira 

de rodas ou outros sistemas que possam ser usados para sentar ou deitar. Proporcionando 

assim o conforto e melhor posicionamento do corpo, ao longo de toda a região de contato. 

Sabe-se que algumas vestimentas que servem como corretor de postura, podem também ser 

consideradas como material de adequação postural dessa categoria.  

Sobre os materiais que podem ser usados, podemos citar: assentos anatômicos, 

corretor da postura da coluna e pecoço, apoio para cabeça, e tudo que possa prover melhor 

estabilidade e postura corporal. 
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2.1.1.3  Auxílio em mobilidade (AM) 

 
Envolve todo tipo de sistemas como: cadeiras manuais e com rodas motorizadas, 

assentos móveis, andadores, motonetas, tricículos dentre outros. 

Diferente da categoria que trata da adequação postural, as cadeiras mencionadas 

nessa categoria, é focada na mobilidade do usuário e não na adequação postural. 

 

2.1.1.4  Auxílio a pessoas com surdez ou redução auditiva (APSRA) 

  

Inclui vários equipamentos como: telefones com teclado teletipo, sistemas com alerta 

táctil-visual, campainhas luminosas, travesseiro-despertador, que vibra no horário marcado 

para acordar, entre diversos outros dispositivos importantes. No caso dos telefones para 

surdos, os terminais, possuem um teclado e visor acoplado, de modo que a comunicação 

telefônica possa se dar por meio de textos, que são lidos por uma operadora eletrônica, no 

caso da ligação ser dirigida a alguém não surdo. Esses textos podem ainda, ser reproduzidos 

diretamente a outros terminais com a mesma tecnologia, para serem lidos. 

 

2.1.1.5  Auxílio para vida diária e prática (AVDP) 

 

Os materiais e produtos envolvidos nessa categoria, facilitam a execução de certas 

tarefas diárias; permitindo aos usuários serem mais independentes, como: comer, cozinhar, 

se vestir, tomar banho, digitar, acessar o computador e executar suas necessidades, 

tornando-os mais inclusos socialmente e digitalmente, situação essa que não seria possível 

sem o advento da TA. 

Os materiais envolvidos nessa categoria são: talheres adaptados, suportes para 

utensílios domésticos, roupas desenhadas para facilitar o vestir e despir, abotoadores, velcro, 

recursos para transferência, barras de apoio, apoio para mouse e para digitação (BERSCHI,  

2008)  (Figura 2). 
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2.1.1.6  Comunicação aumentada e alternativa (CAA) 

 

Designada para aumentar as habilidades de comunicação dos usuários que possuem 

falta de habilidade ou defiência na comunicação, seja ela falando ou simplesmente se gestual. 

Para isso essa categoria faz uso de palavras, símbolos ou a associação de ambos 

(TECNOLOGIA, 2013; BERSCHI,  2008). 

Materiais como: pranchas de comunicação com vocalizações (com ou sem auxílio do 

computador), escrita de letras em formas fonéticas e outros sistemas simbólicos como o 

sistema simbólico mais usado no mundo, o Picture Communication Symbols (PCS)    

(Figura 3), que foi criado na década de 80, e totalmente baseado em símbolos e simples 

figuras, que são desenhadas de forma bastante clara e intuitiva, facilitando assim o 

reconhecimento de seus significados através também de associações entre escrita e imagem, 

podendo ser aplicado a pessoas de qualquer idade  (TECNOLOGIA, 2013). 

 

2.1.1.7  Automação de sistemas de ambientes (ASA) 

 

Esse tipo de automação, lida com sistemas eletrônicos com o intuito de facilitar o uso 

dos usuários deficiêntes ou com redução de mobilidade a interagirem com dispositivos 

presentes em casa, de forma remota ou não. A citar, temos: computador, iluminação de 

ambientes, televisor, ar condicionado, sistemas de som, sistema de segurança, portões 

eletrônicos e diversos outros dispositivos ou sistemas que podem ser adaptados algum tipo de 

automatização. 

 

2.1.1.8  Desenvolvimento de órteses, exoesqueletos e próteses (DOEP) 

  

Esta categoria enfatiza o desenvolvimento de dispositivos puramente mecânicos 

(como as próteses), ou com eletrônica embarcada, como é o caso das órteses ou 

exoesqueletos. Esses dois último são partes peculiares da robótica assitiva, sendo 

categorizados como robôs que podem ser vestidos. 
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2.1.1.9  Projeto arquitetural e acessibilidade (PAA) 

 

Esta categoria está relacionada às adaptações estruturais como por exemplo, reformas 

numa casa ou no acesso e ambientes do trabalho através de rampas, elevadores, banheiros, 

marcações no chão (a serem usadas como guia), que possam remover ou reduzir barreiras 

físicas, facilitando assim a mobilidade de pessoas com deficiência ou com redução de 

mobilidade. 

 

2.1.1.10  Robótica assistiva (RA) 

   

Envolve todo tipo de aplicação robótica, direcionada ao auxílio de pessoas com 

deficiência ou com redução de mobilidade. É bastante usada, como forma de tecnologia 

inovadora, ousada e eficaz, com projetos de médio a complexo porte com custos variados. As 

suas aplicações mais comuns são para o auxílio nas tarefas domésticas e mobilidade 

(GRÄSER  TORSTEN HEYER; RISTIC-DURRANT, 2013). 

 

2.1.1.11  Suporte para cegos ou pessoas com visão reduzida (SCPVR) 

   

Refere-se ao suporte a pessoas com deficiência no contexto visual, seja ela total ou 

parcial. Desta forma, a TA é responsável por desenvolver dispositivos que possam 

compensar, minimizar ou aumentar o senso visual do usuário. 

Entre os dispositivos que cercam essa categoria, podemos citar: softwares que 

emitem sons para orientar o usuário e dar noção das ações que estão ou serão executadas, 

varas com sensores anticolisão, escrita Braille, lentes de aumento, régua com orifício 

retangular para auxiliar na leitura, materiais escolares adaptados com letra grandes, 

espaçamentos, margens aumentadas, dentre outros. 
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Figura  2: Exemplo de materiais comumente usados na categoria AVDP, para área de 

alimentação, vestimenta e atividades escolares (adaptado de (BERSCHI, 2008)). 

 

 

 

Figura  3: Prancha com o sistema simbólico PCS (TECNOLOGIA, 2013).   

 

 

2.1.2  Tecnologia assistiva no contexto brasileiro 
 

 

No Brasil, temos o Comitê de Ajudas Técnicas - CAT, constituído pela Portaria nº 

142 de 16 de novembro de 2006, é formado por especialistas e representantes dos distintos 

órgãos governamentais envolvidos com a temática, o qual possui as seguintes 

responsabilidades (CBTA, 2013): 

 Elaborar e aprovar o Regimento Interno e o Plano de Ação do Comitê de Ajudas 

Técnicas;  
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 Monitorar o cumprimento das ações e medidas constantes no Plano de Ação do Comitê 

de Ajudas Técnicas;  

 Apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre a sociedade civil e 

órgãos públicos referentes à área de TA;  

 Estruturar as diretrizes da área de conhecimento;  

 Realizar levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o tema;  

 Detectar os centros regionais de referência em TA, objetivando a formação de rede 

nacional integrada;  

 Estimular nas esferas federal, estadual e municipal, a criação de centros de referência em 

TA;  

 Propor a criação de cursos na área de TA bem como o desenvolvimento de outras ações 

com objetivo de formar recursos humanos qualificados na área;  

 Propor a elaboração de estudos e pesquisas relacionados com o tema de TA.  

 

Entrando na caracterização e direitos das pessoas com qualquer tipo de deficiências 

ou com mobilidade reduzida, temos o Decreto Nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 que 

regulamenta as leis: Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, também conhecida como a 

Lei da Acessibilidade, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas com alguma deficiência ou com mobilidade reduzida; e a Lei Nº 

10.741, de 1 de outubro de 2003, que dispõe sobre o estatuto do idoso. Nesse decreto, os 

portadores de deficiência podem se enquadrar nas situações físicas citadas abaixo: 

 

 Deficiência física;  

 Deficiência auditiva;  

 Deficiência visual;  

 Deficiência mental.  

 

Em todas essas situações físicas, a TA pode ser fundamental para a promoção de 

qualidade de vida do seu usuário. Incluindo também, como presente no Art. 5º desse mesmo 

decreto, pessoas que possuem mobilidade reduzida (permanente ou temporária) mas que não 



32 

 

se enquadram como deficientes físicos. Seja o usuário deficiente ou não, a TA existe para 

produzir qualidade de vida, acessibilidade, inclusão social e satisfação. 

 

2.1.3  Tecnologia assistiva e robótica aplicada à EOG 

 

Há trabalhos que focam também  no acionamento de cadeira de rodas através  do 

uso da EOG usando movimentos básicos dos olhos como: cima, baixo, esquerda e direita, 

além de descrever um novo método de controle ocular, apresentando  seus pontos positivos 

e  negativos  (BAREA  et al., 2000; BAREA  et al., 2002; BAREA  et al., 2003; BAREA 

et  al.,  2012; REN;  KARIMI,  2009). Diversos  métodos  de controle  podem  ser 

criados e/ou  usados para  descrevê-los empiricamente, como por exemplo, através  de 

técnicas de inteligência  artificial por redes neurais,  para  reconhecer imagens de 

navegação,  dados de movimentação de uma cadeira  de rodas (BAREA  et al., 2000; 

REN; KARIMI,  2009; LEISHMAN; HORN; BOURHIS, 2010) ou para remover artefatos  

dos sinais característicos de EOG para gerar confiabilidade de resultados na interface, 

associando às técnicas de wavelets (NGUYEN  et al., 2012; HSU et al., 2012) e em alguns  

casos também, da lógica fuzzy (SYED; CANNON, 2004; REN; KARIMI, 2012). Outros 

trabalhos usam diversas tecnologias para executar o processamento de fala e reconhecimento 

de voz, como ferramentas de TA (MCCOY et al., 2013) também. 

Da mesma maneira, temos TA aplicada ao suporte de pessoas com deficiência visual, 

através de diversos dispositivos que dão total  auxílio no dia a dia desse usuário, pois 

segundo a literatura, no mundo todo tem-se cerca de 285 milhões de pessoas com problemas 

de visão (HAKOBYAN et al., 2013). Só no Brasil, são mais de 6,5 milhões de pessoas com 

deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão (IBGE, 2010). 

Encontram-se diversas aplicações da tecnologia assistiva e robótica em tratamento de 

pacientes com diversas debilidades como: baixo condicionamento neuromuscular,  paralisia 

do plexo branquial, artrogripose múltipla congênita, atrofia muscular espinhal, deficiências 

visuais, auditivas, motoras e distrofia muscular (RAHMAN; BASANTE; ALEXANDER, 

2012). Considerando isso, podemos citar algumas aplicações da tecnologia assistiva como: 

auxiliador de refeições para pessoas debilitadas para a se alimentares de forma independente, 

aumentando a independência do usuário,  diminuindo  a carga  de trabalho do cuidador do  
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usuário;  barbeamento; atendimento de  telefone;  cuidado  pessoal  e apoio/suporte em 

atividades de escritório.  Todos esses dispositivos,  fornecidos pela empresa  Assistive 

Innovations  (ASSISTIVE , 2014). 

Há também pesquisas  em tecnologia  assitiva  de baixo custo aplicadas às 

crianças, desenvolvida pelo projeto Grupo de Assistência Tecnológica à Criança Especial 

(GATCE), onde poltronas de automóveis, canos de policloreto de polivinila (PVC) e pneus 

de bicicletas são aproveitados e adaptados para  se tornarem cadeira  de rodas de 

baixíssimo  custo; o mesmo se aplica à adaptações  que permitem  que a prática  do surfe 

seja acessível a todos, gerando inclusão social também  (REVISTA ASSISTIVA, 2009). 

Pode-se citar  também,  pesquisas que associam a importância da robótica com o 

acionamento e controle de diversos sistemas eletromecânicos através de interfaces EOG 

focados em propósitos diversos como por exemplo, no auxílio nas  atividades que envolvem  

manipulação de tarefas no cotidiano,  usando  um  braço  robótico  de 6 graus  de 

liberdade  acionado  por  controle  de radiofrequência e movimentos  oculares (IÁÑEZ  

et al., 2012); assim como trabalhos que focam no desenvolvimento de cadeiras de rodas  

robotizadas com propósito  geral como o Assistive Robot  FRIEND (GRÄSER TORSTEN 

HEYER;  RISTIC-DURRANT, 2013), com cerca de 95% de confiabilidade, e outros  

sistemas  eletromecânicos  que  também usam  cadeira  de rodas  possibilitando 

autonomia  de ações dos usuários,  baseadas  na teoria do controle (MARCHAL-CRESPO 

L.; FURUMASU,  2010); esta  que poderá  ser aplicada  também em aeronaves,  carros  

e sistemas  elétricos  tal  como filtro de ruídos  (LAVALLE,  2006). Outros  trabalhos 

tem  o intuito de ajudar pessoas idosas em atividades de limpeza da casa, transferência de 

objetos, manipulação  de ferramentas e movimentação corporal (MENG Q.; LEE, 2006). 
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Figura  4: Alguns dispositivos inovadores aplicados em tecnologia assistiva. Nas duas 

imagens da esquerda, vemos o iARM sendo usado (Adaptado de (TECNOLOGIA, 2014)). 

   

 

 Sabemos que o número de idosos com necessidades  motoras,  tem  aumentado 

rapidamente (IBGE, 2010), com isso surge a necessidade  de aumentar também, a demanda  

por serviços na área doméstica e de cuidados da saúde.  Idosos em casa, sem assistência  ou 

observação  mais  próxima,  significa riscos à saúde desse idoso, desta  forma  a inclusão 

da tecnologia  assistiva  (normalmente aplica-se a robótica  assistiva  nesses casos) 

deverá suprir,  satisfatoriamente, o idoso de diversas formas. As aplicações da robótica  

assistiva ao público idoso, podem  ser encontradas sem dificuldades,  uma  vez que a 

comunidade científica reconhece quão importante é o investimento  nessa área (MENG Q.; 

LEE, 2006; CORY-ANN et al., 2012). 

Um exemplo clássico de um dispositivo robótico comercial, associado à tecnologia 

assistiva  é o iARM (inteligent  Assistive Robotic  Manipulation), que é um manipulador 

robótico  inteligente  de propósito  assistivo,  desenvolvido  pela empresa  holandesa  

Exact Dynamics, impulsionado pelos compradores dos seus dispositivos antecessores como 

o ARM e Manus; sobre este último, sua finalidade é de ajudar as pessoas com deficiência 

grave em seus membros superiores, possibilitando-as a executarem  tarefas que necessitem 

de algum tipo de manipulação (Figura 4).  Ainda sobre deficiências em membros superiores, 

há trabalhos  que focam a TA para dar assistência, especificamente, à problemas dessa 

natureza,  procurando levantar dados  de  viabilidade  dessa  tecnologia  (FARMER et  

al.,  2014).  Um  número significativo  dessas  atividades diárias,  que anteriormente 

eram  incapazes  de executar, poderá  ser executado  utilizando  esse dispositivo.  Sua 
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importância se justifica,  uma vez que sua vasta  funcionalidade  é capaz de compensar  

quase que completamente um braço perdido ou a função de uma mão do utilizador  

(TECNOLOGIA, 2014). 

Pode-se  encontrar também, robôs que auxiliam  no aprendizado de estudantes e 

professores (da pré-escola à escola primária) de diversas idades, através  de aplicação  de 

questinários  e contato direto com os dispositivos robóticos (FRIDIN;  BELOKOPYTOV, 

2014; FRIDIN,  2014), aumentando ainda mais a capacidade  de aprendizado  e 

desenvolvi- mento pessoal; usando a robótica  como forma de estreitamento também,  dos 

estudantes com o meio social (KEREN;  FRIDIN,  2014). 

Outro  exemplo da aplicação  da robótica,  associada  à tecnologia assistiva  é o 

uso de órteses. Com elas, os usuários possuidores de alguma lesão no corpo, que 

impossibilite executar movimentos, poderá mover a parte  lesionada mecanicamente,  

através  de disposi- tivos de controle que controla cada movimento de forma semelhante ao 

movimento natural (BOUDARHAM  et al., 2013). 

Sabe-se que algumas interfaces EOG, transmitem e recebem os comandos de forma 

sem fio, elevando essas interfaces a um nível cada vez mais independentes de fios,  dando 

mais liberdade de locomoção aos usuários (BOQUETE et al., 2012; SUNG; CHEN; 

CHANG, 2013; IÁÑEZ et al., 2012) . 

 

2.2 Eletrooculografia 

 

 A eletrooculografia (EOG) refere-se aos estímulos nervosos e contrações 

musculares (principalmente os músculos oculares) que podem ser detectadas  pela medida 

do fluxo de corrente iônica no corpo. Essa detecção pode ser percebida ou captada,  através 

de sensores especiais chamados de eletrodos biopotenciais, que é na verdade, um transdutor 

(ou seja, um dispositivo que converte um tipo de energia em outra) que percebe a distribuição 

iônica na superfície da pele e converte essa distribuição  iônica em corrente elétrica. Essa 

reação química ocorre na interface entre o eletrólito (solução ou gel colocado entre o eletrodo 

e a pele) e o eletrodo (LEE; KRUSE, 2008). 

Assim como todo o corpo humano, o olho humano é uma fonte de sinais que podem 
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ser convertidos em sinais elétricos.  Para  isso, muitas  técnicas  diferentes  (não  

invasivas) sugiram a fim de capturar  e diagnosticar os sinais oculares usando diferentes 

dispositivos e técnicas além da EOG, tal como: 

 

• Eletrorretinografia (ERG), que é uma técnica não invasiva para monitorar o potencial 

elétrico da retina,  provocado por estímulos luminosos padronizados  aplicados aos olhos 

(LAVOIE et al., 2014); 

• Potencial Evocado Visual (PEV), que refere ao potencial elétrico capturado  da região do 

córtex visual através  de técnicas  de eletroencefalografia  (EEG), provocado  por breves 

estímulos visuais; 

• Videooculografia (VOG), o qual usa imagens dos olhos capturadas por uma câmera para 

obter a posição dos olhos; 

• Oculografia  Infravermelho (IROG), onde a posição dos olhos é obtida  através  de 

aplicação  de feixes de infraverlhos  nos olhos (BAREA  et al., 2012; LLEDÓ et al., 2013); 

• Eletrooculografia (EOG),  que se refere ao potencial elétrico existente entre a córnea e a 

retina  (Figura  5) que pode ser detectado provenientes  dos estímulos nervosos e de 

contrações musculares próximas aos olhos (LEE; KRUSE, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5: Esquematização dos pontos de potencial do olho humano: a retina com potencial 

elétrico negativo; a córnea com potencial elétrico positivo; e a pupila, que é a porção do olho 

por onde a luz penetra (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

Para este trabalho, foram consideradas apenas as técnicas de EOG, levando em 

consideração os movimentos verticais e horizontais dos olhos para produzir comandos 

elétricos provenientes da mudanças no potencial elétrico entre a córnea e a retina (Figura 5), 
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resultando em comando de alto nível capazes de gerar ações, como: movimentos de uma 

órteses ativas, comando para mover robôs, comandos para mover um mouse e possibilitar 

navegar na internet, ligar um aparelho eletrodoméstico, dentre inúmeras outras 

funcionalidades. 

Para isso usou-se eletrodos no rosto, em volta dos olhos. A amplitude do sinal 

adquirido pelos eletrodos, se mostrou diretamente proporcional à intensidade dos 

movimentos dos olhos. 

 

2.2.1  Anatomia do olho humano 

 

Entre toda a fundamentação que cerca a anatomia ocular, o presente trabalho focou-se 

na musculatura dos olhos apenas, pois elas são os responsáveis pelos movimentos, sejam eles 

verticais, horizontais ou diagonais. 

O olho humano tem uma porção de músculos responsáveis pelos movimentos do 

globo ocular (Figura 6). Com isso, vários movimentos podem ser executados como: cima ou 

baixo, esquerda ou direita, diagonal superior esquerda ou direita, diagonal inferior esquerda 

ou direita (PUTZ;  PABST,  2000). 

  São seis músculos, para cada olho:   

 

 Músculo reto lateral (MRL);  

 Músculo reto medial (MRM);  

 Músculo reto superior (MRS);  

 Músculo reto inferior (MRI);  

 Músculo oblíquo superior (MOS);  

 Músculo oblíquo inferior (MOI).  
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Figura  6: Esquema frontal dos músculos extrínsecos do olho direito (Fonte: Elaborado pelo 

autor). 

   

O tensão desses músculos combinados, permite que os movimentos de cada olho, 

ocorra aproximadamente em torno do centro do olho. Dando a falsa impressão de que apenas 

o conjunto composto pela córnea, íris e pupila se movem; o que mostra a complexidade da 

atividade muscular ocular.  

Na Figura 7, tem-se outra perspectiva da musculatura ocular.  

 
Figura 7: Esquema lateral dos músculos extrínsecos do olho esquerdo (Fonte: Elaborado pelo 

autor).  

 

 

2.2.1.1  Posições básicas dos olhos 
  

 

 Os olhos podem assumir algumas configurações básicas (direções básicas de visada) 

como mostradas nas Figuras 8. Para cada uma dessa configurações, existe um sinal elétrico 
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correspondente, que permite diferenciá-los. 

As configurações básicas que os olhos podem assumir são: 

 Centro (N);  

 Cima (C);  

 Baixo (B);  

 Esquerda (E);  

 Direita (D).  

 

 
Figura  8: Direções de visada dos olhos usadas neste trabalho: centro, esquerda e direita 

(Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

Há também posições diagonais básicas como mostra a Figura 9:   

 Diagoral superior esquerda (DSE);  

 Diagonal superior direita (DSD);  

 Diagonal inferior esquerda (DIE);  

 Diagonal inferior direita (DID).  

 

 
Figura  9: Direções diagonais básicas dos olhos (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

Há ainda, outras formas de configuração dos olhos que é considerada anormal; elas 

ocorrem quando a direção de visada (direção do olhar) de ambos os olhos são divergentes ou 

acentuadamente convergentes, como mostrado na Figura 10. Essa anormalidade é chamada 

de estrabismo, que é um distúrbio no qual os olhos não são direcionados para o mesmo foco 

de maneira coordenada. 
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Figura  10: Situações de estrabismo lateral: acentuadamente convergente e direção ocular 

divergente (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

 

Diferente do caso normal, os olhos não apontam para a mesma direção. A saber ainda 

que, o estrabismo afeta aproximadamente 4% da população adulta e pode causar perturbação 

física substancial (MCBAIN et al., 2014; PRZEKORACKA-KRAWCZYK et al., 2014). Os 

casos mais observados de estrabismos são: esotropia, exotropia, hipertropia e hipotropia 

(Figuras 11 e 12). 

 

 
Figura  11: Situações de estrabismo: exotropia e esotropia, respectivamente (Fonte: 

Elaborado pelo autor). 

   

 

 
Figura  12: Situações de estrabismo: hipotropia e hipertropia, respectivamente (Fonte: 

Elaborado pelo autor). 

 

 

Em uma visão sem ocorrência de estrabismo (visão normal), o ângulo de 

convergência ( ) deve ser muito pequeno para influenciar na visão regular. Desta forma, 

quanto menor for o  , menor será a convergência da direção de visada dos olhos e maior a 

distância de convergência (d), como mostra a Figura 13. 
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Figura  13: Situação de estrabismo, com a direção dos olhos acentuadamente convergente. 

Onde   é o ângulo de convergência; P é o ponto de convergência; e d é a distância do ponto 

P à linha que cruza ambas as íris (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

   

Tal anormalidade poderá influenciar na característica do sinal eletrooculográfico, 

podendo gerar sinais confusos e não esperados para a interface de aquisição. 

 

2.2.1.2  Fisiologia da retina 
 

 

De um modo geral, o olho humano é constituído por duas partes fundamentais: um 

mecanismo de focagem (lente e córnea) e um mecanismo de recepção (retina), na qual possui 

as células fundamentais na aquisição das imagens e é dividida em três níveis anatômicos 

principais, que correspondem à sua atividade elétrica (ZAGO, 2010; SOUZA, 2012): 

 

 O terço externo, que é limitado pela membrana limitante externa e pela camada 

plexiforme externa,sabendo que nela ficam os fotorreceptores;  

 O terço médio, que é limitado pela camada plexiforme externa e interna e composto por 

corpos celulares da camada nuclear interna e suas sinapses, estas células são as 

bipolares, horizontais, amácrinas e células de Müller. Esta camada é responsável pela 

origem dos potenciais oscilatórios;  

 O terço interno, onde somente uma categoria de células é encontrada e ela se situa entre 

a plexiforme interna e a limitante interna. Essa única categoria de células são chamadas 

de ganglionares e são responsáveis pelo potencial evocado visual (PEV).  

 

Mais especificamente o olho humano possui oito áreas que englobam as duas partes 
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fundamentais citadas anteriormente, são elas (Figura 14) (OLHO HUMANO, 2014): 

 

 Humor vítreo, substância semilíquida e transparente e responsável por preencher a parte 

anterior do olho e por dar protuberância à córnea;  

 Lente, também conhecida como cristalino e possui um corpo aproximadamente 

biconvexo, em forma de lente transparente. Está localizada logo atrás da íris, entre a 

câmara anterior e a câmara posterior do olho;  

 Córnea, é a parte saliente e anterior do globo ocular, protuberante e visível. É totalmente 

transparente e juntamente com a esclera, forma o envoltório externo do globo ocular;  

 Pupila, é uma abertura totalmente transparente presente no meio da íris por onde passam 

a luz e as imagens projetadas na retina;  

 Íris, que é caracterizada como a parte colorida do olho;  

 Esclera, também conhecida como esclerótica e é formada pela parte branca do olho que 

envolve quase toda a parte externa do olho;  

 Nervo óptico, que é um grupo de fibras nervosas e algumas artérias possuindo um 

formato tubular por onde são transmitidas as imagens captadas pela fóvea e retina e 

enviadas ao córtex cerebral;  

 Retina, parte do olho que cumpri um papel importantíssimo na visão e possui células 

conhecidas como cones (possibilita visualizar cores) e bastonetes (visão noturna e em 

preto e branco).  

 
 

Figura  14: Anatomia básica do olho humano: a) humor vítreo; b) lente; c) córnea; d) pupila; 

e) íris; f) esclera; g) nervo óptico; e h) retina. 
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2.2.2  Outros sinais biológicos 
  

 

Além dos olhos, outras partes do corpo, tais como, o coração, os músculos e o 

cérebro, também produzem atividades elétricas as quais podem ser capturadas assim como os 

sinais oculares. Os sinais gerados por cada parte do corpo, surgem durante a execução de 

ações específicas dessas partes como por exemplo: batimentos cardíaco, atividades cerebrais 

(pensamento, relaxamento ou visualizações, por exemplo) e contrações musculares 

 O sinal gerado por cada parte recebe um nome específico, e o comportamento desses 

sinais são específicos:   

 Os batimentos do coração, produzem um sinal chamado de eletrocardiograma (ECG);  

 As atividades cerebrais, produzem um sinal chamado de eletroencefalograma (EEG);  

 As contrações ou relaxamentos musculares, produzem um sinal chamado de  

eletromiograma (EMG);  

 Da mesma forma, os movimentos oculares, produzem um sinal chamado de 

eletrooculograma (EOG). 

A Figura 15 apresenta uma comparação entre a amplitude dos sinais gerados (em 

volts) e a frequência (em herts) referentes às técnica de, EOG, ECG e EMG. Nota-se que a 

frequência da EOG varia idealmente de 110  a Hz100 , sendo a menor se comparada às 

outras técnicas presentes na figura. 

 
Figura  15: Gráfico comparativo entre a frequência e a amplitude da, EOG, EMG e ECG, 

adaptado de (RAMINHOS, 2009). 
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Da literatura, sabe-se que o potencial elétrico dos olhos humanos em repouso, é 

equivalente em média de 0,006 m V (6 V) e a mudança de iluminação na retina, gera um 

potencial diferente entre a córnea (que é eletropositiva) e o epitélio pigmentar da retina o qual 

é eletronegativa (Figura 5) (ZAGO, 2010). Esse potencial é conhecido como diferença de 

potencial córneo-retinal  (BAREA  et al., 2000). 

O potencial córneo-retinal é também conhecido como eletrooculograma e 

normalmente varia na faixa de 0.01 a 3.5 m V em humanos e ainda é linearmente 

proporcional à intensidade da direção do olhar, tendo sua frequência variando de 
110
 a  

100 Hz , entre a chamada membrana de Bruch (camada mais interna do coroide ou lâmina 

vítrea) e a córnea. Os ângulos máximos correspondentes às direções de olhares fixos variam 

de 
50  para movimentos horizontais e 

30  para movimentos verticais (BAREA  et  

al., 2000; IÁÑEZ et al., 2012). 

 

 

2.2.3  Eletrodos utilizados 
  

 

Os dispositivos usados para captarem os sinais oculares são chamados de eletrodos. 

Os eletrodos são dispositivos analógicos que sentem a variação de tensão elétrica sobre a 

superfície da pele. Existem diversos tipos deles no mercado, tendo cada um propósito 

específico, tamanho, peso, material captador e densidade diferentes. Considerando os sinais 

oculares, pode-se usar basicamente dois tipos de eletrodos:   

 Eletrodos não polarizáveis;  

 Eletrodos polarizáveis.  

 

Para o propósito do presente trabalho, os eletrodos não polarizáveis possuem as 

melhores características para captura de sinais oculares que os eletrodos polarizáveis, se 

forem considerados a rejeição de artefatos presentes na pele e a resposta entre captar e 

transmitir os sinais, o que permite que a capacitância presente na interface eletrolito-eletrodo 

seja mudada. Diferente dos eletrodos polarizáveis que seu funcionamento se assemelha mais 

a um capacitor, onde o sinal não flui livremente na interface eletrolito-eletrodo, ou seja, não é 

transmitido logo que captado (LEE; KRUSE,  2008). Tal escolha do tipo de eletrodo  é 

importante, uma vez que o primeiro passo no desenvolvimento da interface EOG é a captação  
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desses sinais, mediante  os eletrodos. 

Para  todos os experimentos executados, optou-se por usar técnicas de captação não 

invasivas  (CHOI  et al., 2009), por ser mais barata e segura.  A citar  ainda  que os sinais 

foram captados de forma fácil, usando apenas eletrodos colados na superfície do rosto, não 

sendo necessário usar técnicas invasivas de captura  desses sinais. 

A fim de adquirir os sinais oculares, primeiro é necessário saber como os olhos 

funcionam e que tipo de informação pode-se obter com as ações dos olhos . Idealmente, os 

eletrodos devem ser postos no rosto, na região próxima dos olhos, com exceção do eletrodo 

de referência que geralmente é posto na testa ou na orelha (BAREA et al., 2000; LLEDÓ et 

al., 2013) e de acordo  com os experimentos executados,  pode-se usar  o antebraço e 

perna,  como referência também. 

O tamanho e material  do eletrodo  pode influenciar  na impedância  do eletrodo 

(MOLAEI; JAFARI,  2012). Assim, a impedância do eletrodo pode variar entre o eletrodo e 

pele do usuário também, devido à etnia idade e gênero (LEE; KRUSE, 2008). 

Usou-se eletrodos  não  invasivos a base de prata (Ag), com alguns elementos 

químicos associados, tais como: eletrodo em cloreto, brometo e iodeto de soluções aquosas. 

A microestrutura dos eletrodos de Ag/AgCl  possui grande influência na repetitibilidade e 

performance  desses eletrodos  (BREWER; LEESE;  BROWN,  2012). Além disso, esses 

eletrodos foram escolhidos por serem muito populares, e sua popularidade  deve-se a duas 

coisas: baixíssima voltagem de operação (aproximadamente 220mV) e fácil fabricação. 

Outra vantagem dos eletrodos de Ag/AgCl é que eles são não polarizáveis,  ou seja, 

permitem que a corrente passe livremente da interface eletrodo-eletrólito  (Figura  16). 

 
Figura  16: Camadas do eletrodo de prata/cloreto de prata: (1) prata (Ag); (2) prata/cloreto 

de prata (Ag/AgCl); (3) camada dipolo; (4) eletrólito; (5) engate metálico do fio condutor; (6) 

base do engate metálico; (7) pele do usuário (Fonte: Elaborado pelo autor). 
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2.2.4  Característica dos sinais adquiridos 
 

 

 De todas as direções que os olhos podem assumir, apenas quatro foram consideradas 

neste trabalho, devido ao número de comandos de alto nível necessários para os 

experimentos de validação. São eles: olhar para direita, para esquerda, para cima e para 

baixo. 

Para cada uma dessas direções, o olho produz um sinal específico, a saber que o 

comportamento ou formato das ondas geradas por movimentos na horizontal são 

semelhantes aos gerados pelos movimentos na vertical, não sendo possível diferencia-los 

com precisão, através de métodos tradicionais da EOG. 

A Figura 17 apresenta claramente, o comportamento desses sinais gerados por 

movimentos oculares na horizontal ou na vertical. Percebe-se que para o movimento para 

direita (ou para cima), o sinal gerado possui um formato específico; já para esquerda (ou para 

baixo), o sinal gerado se apresenta de forma semelhante ao anterior, porém com polaridade 

invertida. Observa-se ainda, que a amplitude do sinal, depende de forma direta, da angulação 

do olhar; quanto maior for o ângulo de visada, maior a intensidade do sinal (positiva ou 

negativa), atentando para os ângulos máximos de direcionamento do olhar. 

 
Figura  17: Representação dos sinais gerados pelas movimentações oculares: a) olhando 

30  para direita (ou para cima), gerando como resultado, um pico de tensão positiva de 

4.2V; b) 
30  para esquerda (para baixo), gerando um pico de tensão negativa de -4.8V; c) 

10  para esquerda (para baixo), gerando um pico de menor intensidade se comparado ao 

pico do caso (b)  (Fonte: Elaborado pelo autor).  
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3.  Diagrama de Inclusão e Suporte (DIS) 

  

Durante a execução de todo o levantamento bibliográfico, necessário para a 

efetivação do presente trabalho, notou-se que os trabalhos relacionados com a TA, possuíam 

áreas de aplicações que se repetiam. Desta forma, decidiu-se criar um modelo de 

relacionamento, que abrangece essas áreas de aplicações repetitivas. A esse modelo de 

relacionamento, coube unir essas áreas de aplicações da TA (que mais tarde foram chamadas 

de categorias) e suas variações por áreas (instâncias), de forma lógica e simples. Dando ao 

envolvido com TA, a capacidade de visualizar de forma prática e rápida, como a TA está 

relacionada com as diversas áreas da vida. 

 Sendo assim, a fim de organizar e de obter uma forma de relacionamento conceitual 

entre as categorias da TA apresentadas na Seção 2.1.1, foi criado o Diagrama de Inclusão e 

Suporte (DIS). 

 O DIS é um diagrama de relacionamento, e surgiu da necessidade de se ter uma 

visualização generalista de todas as categorias juntas e como cada uma delas está associada 

com as demais. Essa visualização pode ser feita através de componentes de inclusão e 

suporte, os quais serão melhor explicados adiante. 

 O DIS se torna extremamente útil, quando se deseja saber qual é o escopo de 

relacionamento de um certo sistema de TA desenvolvido. Ou seja, quando se deseja saber 

que categorias de TA seu sistema pode introduzir ou ser introduzido, assim como também, 

saber qual o tipo de associação esse sistema possui, se comparado com outros sistemas de 

TA. Desta forma, o DIS pode ser usado também como um guia para as empresas de TA, que 

desejam saber qual o seu grau de relacionamento dentro do contexto das demais categorias de 

TA. 

 A fim de exemplificar o conceito do DIS, supõe-se que uma empresa decide 

desenvolver um carro adaptado para pessoas com deficiência ou redução de mobilidade nos 

membros inferiores. Assume-se que a ação de dirigir um carro para esse perfil de usuário, 

sem adaptações necessárias, é inviável. 

Para isso, surge a necessidade de incluir a TA, enfatizando na categoria de adaptação 

em automóveis. Para melhor compreender o conceito de relacionamento entre as categorias 
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de TA, sabe-se que além das adaptações mecânicas necessárias, outras formas de categoria 

de TA podem ser introduzidas também. Para uma melhor compreensão, a Figura 18 

apresenta, esquematicamente, esses relacionamentos entre as categorias. 

         Da Figura 20, é possível perceber que a categoria aplicada na situação apresentada 

anteriormente, pode receber um suporte de outra categoria, através de adaptações que 

possibilitem o conforto e bem estar do motorista, por exemplo. Essa categoria de suporte à 

categoria de adaptações em automóveis, é chamada de adequação postural. 

 As próximas seções apresentam em detalhes, os funcionamentos dos componentes 

de inclusão e suporte, como adicionar novas categorias e subcategorias de TA ao DIS e como 

escrever o DIS de forma diferente. 

 

 
Figura  18: Diagrama de inclusão e suporte (Fonte: Elaborado pelo autor). 
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3.1  Grafo de instâncias 
 

 

Outra parte importante da estrutura do DIS, que contribui para o entendimento mais 

profundo das instâncias de cada categoria de TA, chama-se Grafo de Instâncias (GI). Este 

grafo, é uma estrutura esquemática em forma de grafo orientado, que apresenta de forma 

facilitada e clara, os relacionamentos que existem entre as categorias de TA, focando nas 

instâncias delas. Com o GI, é possível saber que instâncias estão sendo usadas de uma certa 

categoria. Para isso, o GI usa setas orientadas, para indicar a origem e o destino do 

relacionamento, além do sentido desse relacionamento também. 

A representação diagramática da origem e do destino de cada relacionamento 

existente entre as instâncias envolvidas, é apresentada na Figura 19. É importante notar que o 

GI é um complemento do DIS, ou seja, é uma parte da esquematização do DIS, mas a nível de 

instâncias; diferente do DIS apresentado na Figura 18, que mostra de forma macro, os 

relacionamentos entre categorias apenas. 

 

 
Figura  19: Símbolos que representam os relacionamentos usados no GI, entre instâncias das 

categorias do DIS, onde 1N .. nN , são identidades dos relacionamentos, associando a origem 

ao destino (Fonte: Elaborado pelo autor). 

  

 

Seu uso não é sempre necessário, mas quando usado, costuma explicitar de forma 

clara, como as categorias se relacionam em detalhes, pois sua estrutura é limpa e 

autoexplicativa, como mostra a Figura 20. 
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Figura  20: Grafo de instâncias do DIS, referente às categorias DOEP, RA e AVDP (Fonte: 

Elaborado pelo autor). 

 

  

Para situações de rápido esboço do DIS ou do GI, a Figura 21 apresenta outra maneira 

de representar os relacionamentos entre categorias e instâncias do DIS, onde os quadrados 

pretos representam as categorias e os quadrados brancos com bordas pretas, representam as 

intâncias. A forma resumida, é tão completa e detalhada quanto as formas apresentadas nas 

Figuras 18 e 20, deixando livre a escolha por uma ou ambas as formas de esquematização do 

DIS e do GI, conforme a necessidade. 

 
 

Figura  21: Grafo de instâncias do DIS em esquematização resumida (Fonte: Elaborado pelo 

autor). 
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3.2  Componente de relacionamento <<inclusão>> 
 

  

Com o intuito de estabelecer formas de relacionamento entre as categorias de TA, 

criou-se os componentes de inclusão e de suporte. Nesta seção, abordaremos primeiro os 

conceitos que envolvem o componente de inclusão. 

O componente de relacionamento de inclusão (<<inclusão>>), representa a ação de 

uma categoria poder incluir os conceitos teóricos e práticos de outra categoria, seja essa 

inclusão parcial ou total. Diagramaticamente, a inclusão é representada por uma seta cheia e 

direcionada; onde a direção de inclusão parte da categoria incluidora (X) à categoria incluída 

(Y), como mostra a Figura 22. Essa inclusão não é obrigatória na prática, mas dependente do 

escopo de execução atual da categoria incluída, pois uma mesma categoria pode ter diversas 

abrangências, a atender ao perfil da aplicação. 

 

 
 

Figura  22: Representação do componente de inclusão. Categoria X (incluidora) e categoria 

Y (incluída) (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

 

A Figura 18, apresenta o relacionamento de inclusão entre as categorias AM (auxílio 

em mobilidade) e RA (robótica assistiva). Desta forma, a categoria RA pode ser incluída na 

categoria AM, o que não significa que obrigatoriamente, a categoria AM vai incluir toda a 

categoria RA, mas no mínimo uma parte dela (Teorema 3.2.1). A inclusão assume que a 

categoria incluída, é parte dela. Desta forma, sem a categoria incluída, a categoria incluidora 

fica conceitualmente incompleta. 

Por isso, o relacionamento de inclusão é considerado um relacionamento forte, pois 

há ligação de partes entre as categorias envolvidas. Já o relacionamento de suporte é 

considerado fraco, pois a categoria que recebe o suporte, não faz parte da outra categoria. 

A fim de reforçar o entendimento do componente de inclusão, pode-se usar como 

exemplo, o caso de um braço robótico que tem a finalidade específica de ajudar as pessoas a 

se alimentarem (TECNOLOGIA, 2014). É fácil perceber que, devido a finalidade de uso 

desse robô desenvolvido, esse sistema de TA deve se enquadrar na categoria AVDP (auxílio 
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para vida diária e prática) e não na categoria AM, como normalmente a robótica está 

envolvida. Como há presença da robótica, agindo como um facilitador para uma tarefa de 

maior relevância que é se alimentar, então AVDP precisou incluir algumas instâncias da RA 

(manipuladores, por exemplo). Desta forma, nota-se que o relacionamento de inclusão não 

precisa ser necessariamente total para poder existir. 

Esse relacionamento possui alguns tipos de configurações entre as categorias 

envolvidas (Figura 23): 

  

 Configuração equivalente: Envolve apenas duas categorias, e ocorre quando essas 

categorias possuem um relacionamento de inclusão, uma com a outra. Se essa inclusão 

for total, as categorias envolvidas serão chamadas de idênticas ou iguais (Teorema 

3.2.2);  

 Configuração recursiva: Envolve apenas uma categoria, e ocorre quando essa 

categoria possui um relacionalmente de inclusão ou suporte com ela mesma.  

 

Teorema 3.2.1 (das partes totais):  Seja 2C , uma categoria qualquer incluída por 

1C , e 
2n , o número de instâncias de 2C , então 

1C {}{
}

2
{0...2 n

c }.  

Corolário 3.2.1 (das partes parciais): Do Teorema 3.2.1, seja n  o número de 

instâncias de 2C  e k  o número de instâncias de 2C , que não foram incluídas por 1C . Se, 


1C {}{

})...{(2 nkn
c


} não implica dizer que 

1C {}{ 2C }. 

Teorema 3.2.2 (da igualdade): Sejam 1C  e 2C , duas categorias com 1n  e 2n  

instâncias definidas, respectivamente. Se 1C { }{
}

2
{0...2 n

c }   2C { }{
}

1
{0...1 n

c }  

1C = 2C .  

 

 
Figura  23: Tipos de configurações de categorias: X com Y (equivalente) e Z com Z 

(recursiva) (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

 

Por padrão, todas as categorias são do tipo recursivas, mas não equivalentes. 
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3.3  Componente de relacionamento <<suporte>> 
  

 

Esse componente de relacionamento surgiu da necessidade de representar a ideia de 

colaboração entre as categorias, quando há necessidade de colaboração. Desta forma, quando 

alguma categoria X envolve alguma atividade que em alguns casos pode suprir a necessidade 

de outra categoria Y, diz-se que a categoria X dar suporte (ou pode dar suporte) a categoria 

Y. Uma vez estabelecida no DIS, tal conceito pode ser aplicado se necessitar saber a qual 

categoria pode-se buscar algum suporte ou colaboração. Diagramaticamente, o suporte é 

representado por uma seta pontilhada e direcionada, partindo da categoria que dar o suporte. 

A Figura 24 apresenta duas categorias: X e Y. Pelo conceito do componente de 

suporte, a categoria X dar (ou pode dar) suporte a categoria Y. Isso não significa que 

obrigatoriamente haverá a ação de suporte, mas que essas categorias possuem alguma 

possibilidade de se colaborarem. 

 

 Por padrão, todo relacionamento de inclusão de X para Y, trás consigo um 

relacionamento de suporte de Y para X (Teorema 3.3.1). Desta forma, automaticamente a 

categoria incluída deve dar suporte à categoria que a incluiu (Figura 24). 

  

Teorema 3.3.1 (da dualidade): Sejam 
1C  e 2C  duas categorias de TA.  

Se 
1C {}{ 2C }   2C {

1C ’}{}.  

 

 
 

Figura  24: Representação do componente de suporte: X dar (ou pode dar) suporte a 

categoria Y (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

 

 A Figura 25 apresenta o conceito de redundância na forma diagramática, o qual 

ocorre quando existe um relacionalmente explícito de suporte, dentro de um relacionamento 

de inclusão no DIS. Diagramaticamente, a remoção dessa redundância pode ser feita 

simplesmente, omitindo a seta que representa o suporte da categoria incluída para a categoria 

incluidora. 
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Figura  25: Representação do conceito de redundância no DIS (Fonte: Elaborado pelo 

autor). 

   

 A Figura 18, apresenta nove relacionamentos de suporte. Da categoria CAA para 

PAA, SCPVR e APSRA; da categoria PAA para SCPVR; da categoria AP para AM e AA; e 

da categoria RA para SCPVR. Considerando apenas o primeiro caso, a categoria CAA 

(comunicação aumentada e alternativa) pode dar suporte a categoria PAA (projeto 

arquitetural e acessibilidade) através do uso de marcas e sinalizações no chão, tetos e 

paredes, por exemplo; e pode dar suporte a categoria SCPVR (suporte para cegos ou pessoas 

com visão reduzida) através do desenvolvimento de ferramentas de comunicação 

direcionadas ao tipo de usuário desta categoria, a fim de compensar ou amenizar o problema 

de visão. 

Portanto, vê-se que as categorias PAA e SCPVR podem existir sem o relacionamento 

de suporte da categoria CAA. Isso ocorre devido o relacionamento de suporte, não garantir a 

existência das categorias envolvidas, como é visto no relacionamento da categoria RA para 

SCPVR, onde nada impede que a categoria SCPVR, por exemplo, possa existir sem o suporte 

da categoria RA (robótica assistiva); em outras palavras, pode-se ter dispositivos 

direcionados à cegos sem necessariamente ter robótica ou simplesmente eletrônica 

embarcada neles. 

A saber ainda que os componentes de inclusão e suporte, não portam o conceito de 

obrigatoriedade, mas sim de relacionamento forte ou fraco, total ou parcial. 

 

3.4  Outra forma de representação do DIS 
 

 

A capacidade de ter outras maneiras de representar o DIS, mostra como ele pode ser 
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escalável em forma de representação, pois em alguns momentos, há necessidade de usar 

outras formas de representação para o mesmo conceito. Desta forma, o DIS pode ser escrito 

de duas formas. 

 

 Forma diagramática: Essa é a forma padrão de representar o DIS, como apresentado na 

Figura 18, Figura 20 e Figura 21. Nessa forma, as categorias são representadas normalmente 

por identificadores como: números, desenhos ou siglas;  

 Forma frasal: Pode ser usada quando se deseja fazer uma representação rápida das 

categorias e relacionamentos da TA, podendo ser transformada em forma diagramática se 

necessário. A citar ainda, que sua forma é simples e clara de entender. Com ela, todos os 

relacionamentos e tipos de configurações de categorias podem ser representados assim como 

na forma padrão diagramática.  

 

Na forma frasal, cada categoria é representada separadamente, apresentando apenas 

os relacionamentos de inclusão e/ou suporte que partem dessa categoria e não os 

relacionamentos que chegam. Para que essa representação seja feita, deve seguir uma certa 

ordem de escrita, caso contrário a forma frasal ficará complicada de compeender. Desta 

maneira, a categoria representada ( C ) deve ser colocada primeiro, posicionada mais à 

esquerda da frase; em seguida vêm os relacionamentos que partem da categoria, como os 

relacionamentos de suporte e os de inclusão. Tanto as categorias que recebem suporte       

( ',..,',' 21 nSSS ) quanto as que são incluídas ( nIII ,..,, 21 ), devem ser cercadas por chaves 

como vemos a seguir: 

  

 },..,,}{',..,','{ 2121 nn IIISSSC  

 

 

Esse processo deve ser feito para cada categoria, separadamente. 

Diagramaticamente, as categorias que recebem suporte, são seguidas por apóstrofo 

(’), enquanto as categorias incluídas, devem ser posicionadas logo após as categorias de 

suporte, mas sem serem seguidas por apóstrofo. Quando a categoria representada não possuir 

relacionamento de suporte e/ou inclusão, suas chaves devem conter o caractere nulo ({ }). 

Usado a Figura 18 como base, sua forma frasal correspondente será: 

  



56 

 

 },,,,,,,,}{{ RAAAAPSRASCPVRDOEPAPPAAASACAAAVDP   

 

 }}{,,{  AAPSRRSCPVAPACAA   

 

 }}{{ ASA   

 

 }}{{ RSCPVPAA   

 

 }}{,{  AAMAAP   

 

 }}{{ DOEP   

 

 },,,,}{{ RAAASCPVRDOEPPAAAM    

 

 }}{{ SCPVR   

 

 }}{{ APSRA   

 

 }}{{ AA   

 

 }}{,,{ DOEPAAPSRRSCPVAASRA    

 

 

 Na forma frasal, os tipos de configurações, equivalente e recursiva, ficarão da 

seguinte maneira, respectivamente: 

 

 }}{{ YX   e }}{{ XY   então, X   Y.  

 }}{{ XX   ou }}{{ YY  .  

 

 

 A saber que, em toda relação de inclusão, existe também uma relação de suporte no 

sentido contrário. 

 

 Se }}{{ YX  , então }}{{ XY .  

 

 

3.5  Subcategoria 
  

 

 A subcategoria trata-se de uma categoria que foi incluída por outra. Na Figura 22, a 

categoria Y é uma subcategoria de X. Desta forma, ser uma subcategoria significa ter pelo 
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menos um relacionamento de suporte (com a categoria que a incluiu). A saber ainda que esse 

conceito de subcategoria não tem relação com o conceito de subconjuntos matemáticos. 

Os Corolários 3.5.1 e 3.5.2 a seguir, tratam do conceito de subcategoria. 

  

   Corolário 3.5.1: Do Teorema 3.2.1, se K é uma subcategoria de C, então  

C{}{ }
1

{0...nk }.  

 

   Corolário 3.5.1:  Do Teorema 3.3, se K é uma subcategoria de C, então  

C{}{K}   K{C’}{}.  

 

 

 

3.6  Adição de Categoria e Subcategoria ao DIS 
  

 

 O DIS é expansível de tal forma, que permite a adição de novas categorias e 

subcategorias com diferentes tipos de relacionamentos. A Figura 26 mostra como incluir uma 

nova categoria ao DIS. Neste exemplo, a nova categoria adicionada C, é também uma 

subcategoria da categoria RA; esta que possui um relacionamento de suporte com a categoria 

APSRA. Na forma frasal, a subcategoria C, será }}{{ AAPSRC , e a categoria RA 

atualizada, será },}{,,{ CDOEPAAPSRRSCPVAASRA  . 

 

 
Figura  26: Adição de nova subcategoria ao DIS (Fonte: Elaborado pelo autor). 
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Considerando o exemplo anterior, ao adicionar uma nova categoria ou subcategoria 

para a categoria RA (esta que também é subcategoria da categoria AM) por exemplo, não 

implica que C seja incluída também na categoria AM. Conceitualmente, não existe relação 

com a teoria dos conjuntos matemáticos, onde os termos de um conjunto contido, são 

também termos do conjunto que o contém; portanto, a nova categoria C não deve, 

obrigatoriamente, ser incluída também na categoria AM, assim como a categoria RA, como 

mostra a Figura 27, baseada no Teorema 3.6.1. 

 Para evitar certas confusões conceituais, deve-se observar bem o contexto de cada 

categoria envolvida no relacionamento considerado. 

 

 
 

Figura  27: Relacionamento de uma nova categoria com as categorias já existentes no DIS. 

Sabe-se que, ser incluída pela categoria 10 (RA), não implica ser incluída também pela 

categoria 3 (incluidora da categoria RA)  (Fonte: Elaborado pelo autor). 

  

 

Teorema 3.6.1 (da não herança): Sejam K, L e M, categorias de TA. Se K{ }{L} 

  L{}{M} não implica dizer que K{}{M}.  

 

 

Teorema 3.6.2 (da separação): Sejam K, L e M, categorias de TA. Se K{ }{L}   

K{}{M} não implica dizer que L{}{M}   M{ }{L}.  
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4. Metodologia e Elaboração da Interface 
 

 

  

Inicialmente, o presente trabalho foi focado no acionamento não convencional de 

uma cadeira de rodas, com o intuito de auxiliar na locomoção de uma pessoa que seja 

dependente de uma cadeira de rodas para se locomover. Desta forma, a interface inicial 

previa dar mais independêndia ao deslocamento do usuário, através de uma estrutura de 

botões posicionados na parte inferior do rosto do usuário (este que não poderia ser 

tetraplégico, pois precisaria mover o pescoço para acionar a interface de botões), capazes de 

selecionar ações como: para frente, para trás, parar, para esquerda e para direita. A essa 

interface foi dada o nome de Botões Adaptados na Face (BAF), como motra a Figura 28.  

Dentre as características dessa interface, tem-se: 

 

 Pouco tempo para o desenvolvimento;  

 Sistema bastante simples (baíxíssima complexidade);  

 Baixo custo;  

 Maior fadiga muscular por tempo de uso;  

 Maior número de músculos usados para acionar comandos (músculos do pescoço 

principalmente);  

 Menor quantidade de tipo de usúários alcançados;  

 Mínimo 3 botões (enquerda, direita e frente) como comando de parar a executar 

automanticamente depois de um certo tempo;  

 Número de botões diretamente proporcional ao número de comandos desejados (1 botão 

para 1 ação).  

Como as desvantagem se sobressaíram sobre as vantagens, principalmente no quesito 

perfil de usuários e número de comandos possíveis por número de botões, focou-se em outra 

alternativa mais abrangente de interface. 

Desta forma, desenvolveu-se uma interface de circuito eletrônico (hardware) 

associado a um sistema computacional (software) para promover a captura e tratamento 

(classificação, filtragem e seleção) de sinais elétricos biológicos corporais, por técnicas de 
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eletrooculografia (EOG) (Figura 28).  

Dentre as características dessa interface, tem-se: 

 

 Maior tempo de desenvolvimento;  

 Sistema complexo;  

 Médio para alto custo;  

 Não necessita de botões, mas de eletrodos baratos;  

 Menor fadiga muscular por tempo de uso;  

 Menor número de músculos associados (músculos dos olhos);  

 Pode ser aplicado a qualquer tipo de usuário (desde que haja movimentos voluntários 

dos olhos);  

 Mínimo três pontos de contato (capaz de gerar grande quantidade de comandos 

diferentes);  

 Um eletrodo não significa apenas um comando diferente. 

 

A saber  ainda que, com adaptações, o mesmo projeto eletrônico poderá ser 

expandido para outras técnicas também como: eletromiografia (EMG), eletroencefalografia 

(EEG) e eletrocardiografia (ECG). Todas elas com o mesmo intuito de gerar comandos para 

o acionamentos de sistemas de natureza: robótica, eletromecânica e computacional. 

 

 

Figura  28: Esquema da interface BAF, desenhada para ser a interface principal do presente 

trabalho e; a interface EOG (substituída da interface BAF), aplicada a uma cadeira de rodas 

(Fonte: Elaborado pelo autor). 
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Considerando o número cada vez crescente de pessoas com algum tipo de deficiência 

ou redução de mobilidade física, o presente sistema (eletrônico e computacional) cumpre o 

importante papel no auxílio direto a essas pessoas no aspecto da mobilidade, independência 

nas atividades diárias e diminuição do esforço para execução dessas. 

A Figura 29 apresenta o esquema geral da interface EOG desenvolvida.  

 

 

Figura  29: Diagrama geral da interface desenvolvida, desde a captura dos sinais até a 

formação do comando final (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

Com este mesmo sistema ou interface, pode-se efetuar também a captura de sinais 

elétricos naturais presentes no corpo animal de qualquer espécie, desde de que haja ajustes de 

parâmetros de filtragem, amplificação analógica e critérios de classificação. Especificamente 

para este trabalho, usou-se o corpo humano como fonte dos sinais elétricos. 

 A interface baseada em EOG, desenvolvida neste trabalho, foi responsável por gerar 

os comandos de acionamento de dispositivos como: órteses ativas para membros inferiores, 

robôs, brinquedos, eletrodomésticos (tv, ar-condicionado ou portões elétricos), mouse de 

computadores, dentre outros dispositivos que necessitem de sinais digitais para serem 

comandados. 

Desta forma, os movimentos oculares, para cima, para baixo, para direita ou 

esquerda, associado à interface, foram capazes de gerar comandos de alto nível e então 

comandar diversos dispositivos. 

 A Figura 30 apresenta a arquitetura da interface EOG desenvolvida. 
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Figura  30: Arquitetura da interface desenvolvida (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

 

4.1  Representação matemática dos movimentos oculares 
 

 

 Com o propósito de aprofundar na movimentação ocular e convencionando todo o 

movimento do globo ocular como sendo em torno do seu próprio centro, fez-se uma simples 

representação matemática dos ângulos de rotação e posicionamentos dos olhos usando 

coordenadas polares, como será visto nas seções que seguem, onde foram criados vetores e 

ângulos para alicerçar o entendimento dessa representação, como: vetor direção, raio ocular, 

ângulos de visão e ângulos limitantes. 

 

 

4.1.1  Vetor direção, ângulo de visão e ângulo limitante 
 

 

 O vetor que representa a direção do olhar (
*e ), usa como referência a origem do 

plano cartesiano (Figura 31), que está situado no ponto interno central do olho como 

mostrado na Figura 32. Desta forma, no caso ideal, convencionou-se que toda a 
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movimentação ocular, será em torno do centro do olho, mantendo o centro fixo, variando 

apenas os ângulos de direção do olho, ângulos de visão e ângulos limitantes. 

 

 
 

Figura  31: O espaço cartesiano usado para representar o espaço de configuração do olho 

(Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

O vetor direção, aponta para fora do olho, passando através do centro da pupila para a 

parte externa do olho. Abaixo, tem-se a representação do vetor direção do olho. 

 

 
*e  = ( X, Y, Z ) = 

















Z

Y

X

 ou sua matriz transposta  T
T

ZYXe =*   

 

Basicamente, os movimentos oculares podem ser classificados de duas maneiras: 

  

 Movimento horizontal;  

 Movimento vertical.  

 

Para o presente trabalho, a interface desenvolvida foi capaz de captar ambos as 

maneiras de movimentos oculares (horizontal e vertical), gerando os sinais correspondentes 

para cada um como, direita, esquerda, centro, cima e baixo. No acionamento dos 

dispositivos, não considerou-se os movimentos diagonais possíveis por não terem sido 

necessários nos experimentos feitos, apesar de terem sido captados também. 
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Figura  32: Esquema do olho humano na posição central, gerando o mínimo de potencial e o 

eixo Z na mesma direção do vetor *e  (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

 

 

 Com o movimento horizontal, o olho pode mover para a esquerda, centro ou direita. 

Se considerar apenas essas posições, pode-se obter no mínimo três ações diferentes, pois os 

sinais oculares gerados para cada uma delas são diferentes. Da mesma forma, pode-se dizer 

com os movimentos verticais para cima, centro e baixo. A Figura 33 apresenta o movimento 

horizontal esquematicamente. 

 

 
Figura  33: Esquema do olho humano em dois movimentos horizontais: direita (imagem 

superior) e esquerda (imagem inferior). Nota-se que o ângulo   é diferente de zero, 

enquanto o ângulo   é igual a zero, genrando potencial elétrico apenas no sentido 

horizontal (Fonte: Elaborado pelo autor). 
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Se considerar apenas o movimento horizontal, pode-se definir o vetor he , como 

sendo: 

 he  = 

















Z

Y

X

 = 

























cos

0

sin





  

 

Por convenção, o ângulo   será h



2
 se 0>  (para esquerda), onde o ângulo 

limitante h  é o ângulo não alcançado pelo olho durante o movimento horizontal. 

 

 
he  = 

























)
2

(cos

0

)
2

(sin

h

h











  

 

E será, h
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 if 0<  (para a direita): 
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 O mecanismo para o movimento vertical é semelhante ao mecanismo para o 

movimento horizontal (Figura 34), sendo assim, tem-se: 

 

 ve  = 
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 Onde o ângulo limitante v  corresponde ao ângulo não alcançado pelo olho 

durante o movimento vertical, e a variável   é uma constante que representa a medida do 

raio do olho (convencionado como o valor 1), partindo da origem do olho (parte central 

interna) ao extremo do olho (camada mais externa do olho). 

 

 

 
Figura  34: Esquema do olho humano em dois movimentos verticais: cima e baixo. Nota-se 

que o ângulo   é diferente de zero, enquanto o ângulo   é igual a zero, gerando potencial 

apenas no sentido vertical (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

 

 Fisicamente falando, o ângulo de visão  deve ser diferente do ângulo de visão  , 

assim como o ângulo limitante na horizontal ( h ) deve ser diferente do ângulo limitante na 

vertical ( v ), como mostrado abaixo. 
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4.2  Posicionamento dos Eletrodos 
 
 

A Figura 35 mostra o esquema de posicionamento ideal dos eletrodos no rosto do 

usuário. Percebe-se que há um eletrodo de referência ( REF ) e outros quatro eletrodos 

correspondentes aos sinais dos movimentos verticais ( 1V  e 
2V ) horizontais ( 1H  e 2H ). 

Para capturar os movimentos oculares para cima e para baixo, usa-se os eletrodos da 

vertical, e para capturar os movimentos horizontais, usa-se os eletrodos da horizontal (LV et 

al., 2009). 

 
Figura  35: Posicionamento ideal dos eletrodos no rosto, em região próximas dos olhos 

(Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

 

A Figura 36, apresenta outros lugares que podem ser colocados os eletrodos de 

referência. Neste trabalho, testou-se como referências ambas as orelhas, pernas e antebraços, 

obtendo resultado satisfatório. Percebeu-se que esses pontos adicionais para o eletrodo de 

referência funcionaram melhor quando a interface EOG apresentou-se como estável 

(confiável) e bem filtrada. A saber que no presente trabalho, apenas as orelhas e testa foram 

usadas para validar a interface. 
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Figura  36: Outras posições que podem ser colocados o eletrodo de referência: rosto (REF1), 

orelha (REF2), antebraço (REF3) ou perna (REF4) (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

 

4.3  Amplificação e Filtragem 
 

 

 Todo o processo de geração de comandos na interface EOG deve obedecer alguns 

estágios de processamento de sinais. Primeiramente, o sinal adquirido através de eletrodos 

passaram ao circuito analógico para a fase de amplificação, pois esses sinais possuem baixa 

amplitude. Essa amplificação foi necessária a fim de tornar esses sinais mais visíveis para 

serem trabalhados nos estágios que seguem. Após a amplificação filtrou-se esses sinais, 

permitindo que os ruídos fosses atenuados, deixando os sinais mais apropriados para a fase 

de filtragem digital. 

Durante a fase de filtragem, detectou-se um problema. Percebeu-se que tanto no caso 

de aquisição de sinais verticais quanto horizontais, ambos os eletrodos 1V  e 2V  (ou 1H  e 

2H ) adiquiriram ruídos de amplitudes comuns, o que dificultava o tratamento dos sinais a 

nível analógico. 
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Para solucionar esse problema, foi usado um circuito com rejeição desse ruído de 

modo comum (CMRR) através do uso de um amplificador de instrumentação. A Figura 37, 

mostra o esquema do CMRR associado ao amplificador de instrumentação usado. Desta 

forma, os sinais comuns à ambos os eletrodos 
1V  e 

2V  serão atenuados. Com isso pode-se 

atenuar os sinais provenientes da rede elétrica e outros sinais provenientes de outras fontes 

diversas. Nota-se também que o circuito do amplificador de instrumentação possui 

basicamente três amplificadores operacionais (amp-op). No caso ideal, a rejeição do CMRR 

presente no amplificador deve ser infinita. 

 

   
Figura  37: Esquema do amplificador de instrumentação com CMRR ideal (Fonte: 

Elaborado pelo autor). 

   

 

 A Figura 38 mostra a associação dos eletrodos de captação na vertical, por exemplo, 

ao amplificador de isntrumentação. Desta forma, para captar o potencial elétrico gerado 

pelos movimentos oculares horizontais basta usar os eletrodos: 1H , 2H  and the REF . E 

para captar os movimentos oculares verticais, usa-se os eletrodos 1V , 
2V  and the REF . 
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Figura  38: Conexão dos eletrodos para captação horizontal ao amplificador de 

instrumentação com CMRR com alta impedância (ideal) (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

 

Considerando o movimento horizontal apenas, o potencial elétrico (
12

HV ) 

proveniente do amplificador de instrumentação com alto CMRR será igual a: 
1

HV  - 
2

HV  

como apresentado na Equação 1. 

 

 
2112

== HHHs VVVV   (1) 

 

Quanto ao amp-op, sabe-se que ele tem duas entradas (uma não inversora ( V ) e outra 

inversora (
V )) e um ganho (G ). No caso ideal e com infinito CMRR, a tensão de saída com 

ganho, é expressa na Equação Equação 2: 

 

 GVVVs   )(=  (2) 

 

E para o cálculo do ganho, usou-se a Equação 3: 

 

 1= 1 
gainR

R
G  (3) 

 

 

 Apenas o amplificador de instrumentação com alto CMRR não foi suficiente para 

gerar um sinal ideal para o filtro digital, pois nesse primeiro estágio, o sinal sofreu pouca 
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amplificação. Executar toda a amplificação necessária ao sinal já nesse primeiro estágio, 

provocou saturação na saída do amplificador, o que fez mudar a estratégia de amplificação 

total do sinal. 

Para o presente trabalho, o circuito analógico executou duas etapas de amplificações. 

Na primeira etapa de amplificação ( 0A ), chamada de pré-amplificação,foram estabelecidos 

baixos ganhos (de aproximadamente 0.6% da segunda amplificação (
1A )). Na segunda etapa 

de amplificação encontraram-se os maiores ganhos. A amplificação total do circuito 

analógico pode ser calculado através da Equação 4: 

 

 )5000,00(*= 10 vezesAAAtotal   (4) 

 

O sinal foi condicionado a uma amplitude de tensão de pico de aproximadamente   

 1 a  5V (volts), para em seguida usar esse sinal condicionado no microcontrolador, onde 

será feita a filtragem digital e também a criação dos comandos de alto nível a ser passados a 

computadores embarcados, por exemplo. 

O estágio de filtragem foi composto por combinações de filtros passa-alta e 

passa-baixa, a fim de atenuar as frequências relevantes para a interface a nível analógico 

(Figura 39). 

 

 

   
  

Figura  39: Representação gráfica dos filtros passa-baixa e passa-alta (Fonte: Elaborado 

pelo autor). 
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A frequência de corte cf  foi calculada como apresentada na Equação 5: 

 

 
CR

fc
2

1
=  (5) 

 

Onde R  e C  representam respectivamente, o resistor e o capacitor de um filtro 

passivo ou ativo do tipo resistor-capacitor (RC). 

 

 

   
Figura  40: Diagrama do circuito analógico desenvolvido (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

 

As Figuras 41 e 42 mostram dois semelhantes, porém com níveis de filtragem e 

amplificação diferentes. 

 

   
 

Figura  41: Sinal capturado com pouca filtragem e sem rejeição do sinal de retorno ocular. 

   

 

 

Percebe-se que o sinal mostrado na Figura 42, possui um nível de filtragem bem mais 

elevado que a filtragem do sinal apresentado na Figura 41. Isso se deve ao nível de filtragem 
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e amplificação executados. 

   
Figura  42: Sinal capturado, com boa filtragem analógica e rejeição do sinal de retorno 

ocular. 

   

 

 

4.3.1  Exceções de movimentos anormais 
 

 

Empiricamente, notou-se que nem todos os movimentos, mesmo depois de 

totalmente tratados pela interface proposta, são legíveis o suficiente para serem gerados 

comandos de alto nível corretos. 

É importante saber que os movimentos oculares como, cima, baixo, direita, esquerda, 

ou giros aleatórios e inconstantes, podem gerar comandos de alto nível incorretos também. 

Isso pode ocorrer por dois motivos: problemas na musculatura e nervura referente aos olhos, 

e por atitudes intencionais. Se considerar motivo não intencional, distúrbios motores oculares 

podem assumir a forma de nistagmo,que é uma deficiência na musculatura (ou visão), que 

afeta na capacidade de coordenação dos movimentos oculares durante a ação de focar os 

olhos em algo (DELL’OSSO, 2014). 

Tais problemas podem gerar sinais confusos e mesmo assim, serão passados ao 

circuito de captura, para a criação de comandos de alto nível. Como os sinais são confusos 

desde a origem, se não forem tratados e eliminados previamente, esses comandos errados 

serão gerados, podendo provocar acidentes sérios ao usuário através do movimentos 

indevidos do dispositivo comandado. 
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4.4  Comandos de Alto Nível 
 

   

 A interface proposta neste trabalho, pode gerar comandos capazes de acionar 

diversos dispositivos de natureza robótica, computacional e eletromecânica. 

Os comando de alto nível foram codificados de acordo com movimentos específicos 

(padronizados) dos olhos do usuário, a fim de executar alguma ação específica no dispositivo 

utilizado. 

Cada comando de alto nível é codificado de acordo com o padrão de movimentos 

oculares gerados pelo usuário. 

A classificação e interpretação dos sinais capturados pela interface desenvolvida, 

pode ser feita através de diversas técnicas, dentro do dispositivo a ser comandado, sejam 

essas inteligentes ou não. Para os testes feitos no decorrer do trabalho, optou-se por não usar 

classificação com  inteligência artificial, por não ser necessário para as aplicações testadas. 

Todo esse processo de recepção e compreensão dos comandos, pode ser feito tanto 

em um microcontrolador externo à interface, como em um computador qualquer (seja ele 

embarcado ou não) no dispositivo comandado. Uma vez recebidos os comandos de alto nível 

provenientes da interface, esse processo de classificação e interpretação resulta nas ações 

finais do dispositivo, de acordo com padrões de comandos internos. 

Os comandos foram criados, baseando-se nos dispositivos a serem comandados. A 

interface proposta foi validada em dispositivos robóticos, mas nada impede que outros 

dispositivos sejam comandados também por ela, bastando apenas adaptar os comandos de 

alto nível. 

Abaixo, tem-se quatro tipos de comandos de alto nível usados (Figura 43) para 

diversos propósitos. Abaixo temos um exemplo de como poderiam ser usados esses 

comandos, tanto para cadeira de rodas como para órteses ativas: 

    • Frente/Sentar: o usuário olha para a esquerda/baixo duas vezes durante 3 segundos;  

    • Parar: o usuário olha para a direita/cima duas vezes durante 3 segundos;  

    • Girar direita/levantar: o usuário olha para a direita/cima três vezes durante 3 

segundos;  

    • Girar esquerda/andar: o usuário olha para a esquerda/baixo três vezes durante 3 

segundos.  
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Figura  43: Movimentos oculares usados para os testes e validação da interface EOG 

proposta (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

 

 A Figura 44 apresenta o formato dos sinais analógicos e suas respectivas 

digitalizações, após o condicionamento desse sinal. Tais sinais correspondem aos comandos 

de alto nível de parar e girar para a esquerda. Nesse caso, os picos negativos correspondem ao 

retorno do olho ao centro, após olhar para direita. Analogicamente e digitalmente, esses picos 

foram rejeitados, pois não foram usados como parte do comando. Sabe-se ainda que esse pico 

de retorno pode variar de acordo com o olhar; podendo ser negativo (para olhares para 

direita) e positivos para olhares para esquerda, se considerar apenas os movimentos 

horizontais, como mostra a Figura 42, o qual o sinal real captado, correspondente à cinco 

olhares para cima (um olhar com baixíssima amplitude) e quatro olhares para baixo, de forma 

aleatória, com rejeição do retorno ocular. 

   
Figura  44: Demonstração do comportamento do sinal analógico e digital correspondente, 

gerado pela interface (sem rejeição do sinal de retorno ocular) ao executar olhar para a 

direita. Nota-se os comandos: a) parar; b) girar os olhos para a direita (Fonte: Elaborado pelo 

autor). 
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Após a geração dos comandos de alto nível, o dispositivo final a ser comandado, 

deverá ser programado para receber esses comandos específicos e interpretá-los como 

desejar. Empiricamente, provou-se que esses movimentos oculares são capazes de comandar 

diversos tipos de dispositivos, seja esse um dispositivo robótico, eletromecânico ou 

puramente computacional, desde que obedeça alguns passos de captura e processamento a 

nível analógico e digital como: aquisição, tratamento e geração de comandos ao dispositivo 

final (Figura 45). 

   
 

Figura  45: Esquema dos passos necessários que antecedem o acionamento do dispositivo 

final: a) captura; b) recepção, tratamento, classificação e geração de comandos de alto nível; 

c) computador pessoal como dispositivo final, sendo possível controlar jogos ou usar o 

mouse para interação no dispositivo e; d) órtese ativa para membros inferiores, como outro 

possível dispositivo final da interface EOG (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

 

4.5  Análise de Confiabilidade da Interface 
 

 

Antes de usar a interface EOG com um dispositivo final, uma Análise de 

Confiabilidade da Interface (ACI) foi feita. Esta análise é fundamental, pois diferente de 

outros tipos de sistemas que usam EOG como IHM, onde apenas comandos válidos são 

considerados (ou seja, ligar ou desligar dispositivos eletrônicos, mover mouse de 

computador, ou gerar ações para um jogo de videogame), a segurança do usuário é parte mais 

importante (ROZA et al., 2014) dessa interface. Pois nesse caso, comandos errados vindos da 

interface, poderão trazer danos físicos ao paciente. 
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Foram feitos dois tipos de ACI: 

  

    • Falsos positivos, onde movimentos oculares (provenientes de atividades do cotidiano) 

são feitos pelo usuário, a fim de verificar se a interface reconhece tais movimentos como 

comandos válidos. Desta forma, esses comandos válidos seriam gerados de forma não 

intencional, o que poderiam acionar o dispositivo final de forma inesperada, podendo causar 

danos ao usuários;  

    • Falsos negativos, onde o usuário tenta executar comandos válidos e é verificado se a 

interface respondeu corretamente a esses comandos. Se o usuário executar corretamente 

algum comando e a interface entender como comando inválido, diz-se que a interface gerou 

um comando falso negativo. O não tratamento desse tipo de comando também é perigoso, 

pois o usuário pode precisar executar um comando de emergência que precisa ser garantido o 

reconhecido dele pela interface.  

Desta forma, falsos positivos e falsos negativos devem ser evitados para o bem do 

dispositivo e principalmente do usuário. 

A descrição de cada teste executado na fase de ACI, é apresentado a seguir: 

 

 

4.5.1  Montagem de circuitos eletrônicos 
 
 

 Nesta ação, foi solicitado ao usuário, que construísse um circuito eletrônico 

pré-estabelecido, que durasse cerca de 10 minutos para finalizá-lo. A saber que o usuário em 

questão, continha conhecimentos de instrumentação eletrônica. 

Deste teste, percebeu-se que apenas um comando falso positivo foi gerado (comando 

de parar a órtese como apresentado na Seção 4.4). Como a classificação dos comandos estava 

apenas por análise de picos breves , num intervalo de 3 segundos, o usuário disparou um 

comando válido involuntariamente, quando olhou duas vezes para cima ao checar o 

osciloscópio. 

De todos os sinais gerados durante essa ação, os sinais mais aparentes foram, as 

piscadas e olhares repetidas para cima, durante a checagem do circuito nos equipamentos 

eletrônicos do ambiente. 
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4.5.2  Leitura de um livro 
 
 

Durante a presente ação, o usuário teve que ler um livro durante 10 minutos, e os 

sinais mais comumente gerados foram: piscadas e olhares para direita (ocorridos 

destacadamente durante mudança de linha e de página). 

Algumas vezes surgiam picos de sinais foram do padrão dos demais, devido a 

distração do usuário em alguns momentos. 

 

4.5.3  Navegação na internet (celular) 
 
 

Nesta ação, o sinal de saída da interface apresentou-se com poucas variações, tendo 

picos para baixo e para cima com intensidades médias, certamente devido o tamnaho da tela 

do celular, se comparada a tela de um computador e piscadas com baixa intensidade. 

Tais picos não tiveram intensidades fortes o bastante para disparar comandos válidos. 

 

4.5.4  Navegação na internet (computador de 14.5") 
 

 

Nesta ação, a interface apresentou sinais semelhantes ao da mesma ação feita com 

celular, porém pouco mais intensos, certamente devido ao tamanho da tela de visualização. 

Sinais com mesma característica de comandos válidos foram executados involuntariamente 

algumas vezes, porém não disparam comandos válidos devido suas baixas intensidades, não 

caracterizando portanto, falsos positivos. De todos os sinais gerados neste teste, os mais 

comuns foram: comando para cima e para baixo com baixa amplitude. 

 

4.5.5  Observação o ambiente 
 

 

Na ação de observar o ambiente e procurar algo nele, deu ao usuário a capacidade de 

gerar diversos tipos de sinais com alta amplitude, pois os olhos do usuário ficaram 

disponíveis para olhar para qualquer lugar de maneira aleatória e com a intensidade que 

necessitar. Devido a isso, esse teste foi o que apresentou maior quantidade de sinais 

diferentes e próximos de comandos falsos positivos, a considerar ainda os movimentos da 
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face proveniente a ação de observar ou procurar algo no ambiente. Desta forma, 1 comando 

falso positivo foi detectado (olhar três vezes para cima como apresentado na Seção 4). 

 

4.5.6  Fala 
 

 

Dos testes esse foi um dos mais pobres em quesito amplitude, gerando sinais longos e 

duradouros, porém muito fracos. Certamente, provenientes de movimentos faciais 

executados durante a ação de falar. 

 

4.5.7  Movimento aleatório da face 
 

 

Nesta ação a interface captou sinais longos e duradouros, porém sem sinais 

característicos de comandos válidos. Movimentos do maxilar apresentou sinais negativos e 

movimentos da testa, sinais positivos, com alta intensidade e muitas vezes, acima da média 

das amplitudes dos comandos válidos. Isso ocorreu devido aos movimentos intensos da 

musculatura dessas regiões, pois estavam próximas ou nas mesmas regiões onde os eletrodos 

estavam colocados. Como solução paliativa durante os testes, teve-se a leve diminuição do 

contato dos eletrodos com a pele do usuário. 

 

4.5.8  Relaxamento com olhos fechados 
 
 

 No teste de relaxamento com os olhos fechados, o usuário se manteve parado, 

sentado e em silêncio. Como esperado o sinal capturado pela interface se apresentou com 

poucas variações, mostrando o relaxamento do sinal também, apresentado o ruído não 

filtrado do sinal e pouquíssimos picos, provenientes das piscadas. 
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5.  Resultados e Discussões Finais 
 
 

 

Este trabalho apresentou um novo método de organização conceitual das áreas que 

envolvem a tecnologia assistiva e também a implementação de uma interface 

homem-máquina baseada em eletrooculografia (EOG), capaz de gerar comandos de alto 

nível para acionar dispositivos de naturezas diversas como, robótica, computacional e 

eletromecânica, através dos movimentos oculares do usuário. 

Com a interface EOG desenvolvida, foi possível gerar comandos para dispositivos 

como: órtese e outros pequenos dispositivos eletrônicos e robóticos. 

Vários sinais foram capturados e tratados para mostrar que é possível gerar comandos 

de diversos tipos a partir dos movimentos dos olhos de uma pessoa. 

Durante os testes, vários movimentos oculares foram executados, como: cima, baixo, 

esquerda direita, diagonais, giros e piscadas. Além disso, as impedâncias e pré-filtragem nas 

entradas dos eletrodos também foram testadas, a fim de detectar quais as que melhor se 

adéquam ao circuito analógico da interface. 

Na Seção 2.2.2, vemos que a faixa de frequência da eletrooculografia (EOG) coincide 

em grande parte com a faixa de frequência da eletrocargiografia (ECG), com exceção da 

amplitude do sinal que é inferior; desta forma, o mesmo circuito foi capaz de detectar os 

sinais cardíacos do usuário também, porém com menor qualidade que os sinais de EOG 

(Figura 46), como esperado. 
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Figura  46: Sinais cardíaco (ECG) com alto ruído, capturados do usuário, pela interface 

EOG usando diferentes referenciais. 

  

Foram capturados outros sinais como: 

    • Sinais captados pelos eletrodos, sem o circuito de tratamento do sinal, mostrando a 

necessidade de todo tratamento do sinal, devido o alto grau de ruído proveniente de diversas 

partes da cabeça e corpo do usuário, gerando sinais difíceis de serem interpretados (Figura 

47);  

    • Parada, onde os olhos ficaram em repouso, gerando sinais com aspectos invariáveis 

(Figura 48.(a));  



82 

 

    • Movimento ocular com parada em um movimento ocular, também foi capturado, como 

apresentado na Figura 48.(b). Onde o usuário olhou para cima e manteve nessa posição por 

um período de tempo prolongado;  

    • Movimentos oculares fadigativos, foi capturado e pode ser visivelmente percebido na 

Figura 49; onde movimentos repetitivos dos olhos em curtos intervalos de tempo, pode gerar 

fadiga muscular, como mostra o sinal que começa com alplitude elevada e com o tempo vai 

diminuindo nos próximos movimentos; 

    • Movimentos oculares aleatórios, variando os movimentos básicos na horizontal e 

ângulos do olhar (Figura 50);  

    • Movimentos oculares de giro, mantendo a referência da horizontal, como mostra a 

Figura 51, onde tem-se giros no sentido horário e anti-horário;  

    • Movimentos oculares para direita e para esquerda, com o sinal de retorno ocular (Figura 

52);  

    • Sinal capturado, correspondente a movimentos verticais para cima: sinal puro vindo na 

interface analógica (Figura 53.(a)) e com filtragem digital, usando filtro passa baixa (Figura 

53.(b)). Percebe-se claramente a atenuação do sinal filtrado digitalmente. Mas infelizmente, 

a filtragem digital foi desconsiderada neste trabalho, devido a pouca capacidade de hardware 

para efetuar o processamento digital em tempo real.  

 
Figura  47: Sinal capturados dos eletrodos durante atividade ocular, mas sem tratamento 

algum dos sinais. Percebe-se grande quantidade de ruídos e sinais de diveras frequências, 

sendo impossível de detectar a grosso modo, os sinais específicos dos olhos. 



83 

 

 

 
Figura  48: Sinais capturados pela interface EOG, referentes ao: a) repouso dos olhos 

(ausência de movimentos) e b) movimento vertical para cima, durante um tempo prolongado. 
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Figura  49: Movimentos oculares fadigativos. Percebe-se que durante o tempo, a amplitude 

do sinal diminui; isso se deve ao ângulo de visão cada vez menor, certamente proporcionado 

pela fadiga muscular e provavelmente tontura, causada pelo movimento repetitivo do olho do 

usuário em tão pouco tempo. a) Olhares para baixo; b) olhares para cima. 
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Figura  50: Outros sinais oculares horizontais: a) olhares para direita com três ângulos 

distintos decrescentes e b) olhar para esquerda e para direita. 
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Figura  51: Movimentos oculares gerados por dois movimentos de giros, sob a referência da 

horizontal: a) giro no sentido anti-horário (pico inicial de amplitude positiva, iniciando e 

finalizando na direita) e b) giro no sentido horário (pico inicial com amplitude negativa, 

iniciando e finalizando na esquerda). 
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Figura  52: Sinais capturados, referente aos movimentos: a) três vezes para direita e b) duas 

vezes para esquerda. 
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Figura  53: Movimentos verticais para cima três vezes seguidas: a) sinal puro e b) sinal 

processado digitalmente.  

  

 

5.1  Outras informações 
 
 

Outras informações relevantes do presente trabalho: 

 

    • O circuito é protegido contra choques e descargas bruscas contra o usuário;  

    • A interface foi testada com cerca de 8 pessoas: onde foram feitos testes de ângulos 
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oculares, através de desenhos com marcações fixas anguladas;  

    • Em todos os usuários, os sinais se comportaram de forma semelhante, sem 

anormalidades;  

    • Movimentos verticais e horizontais foram testados;  

    • Aproximadamente 90% de todo o material usado, foi do mercado local;  

    • Dois laboratórios foram usados: eletrônica e robótica;  

    • O desenvolvimento da interface e DIS durou aproximadamente 14 meses 

(aproximadamente 3 semestres);  

    • Os primeiros resultados favoráveis foram obtidos em dezembro de 2013;  

 

Para este trabalho, não foi necessário usar técnicas de inteligência artificial como 

método de classificação oficial dos sinais. Embora tenha feitos testes com Redes Neurais 

Artificiais (RNA) usando multilayer perceptron (MLP). A classificação dos sinais usando 

RNA, foi feita inicialmente, com uma rede de:   

 

    • 601 neurônios na camada de entrada;  

    • 200 neurônios na camada oculta;  

    • 4 neurônios na camada de saída, correspondentes aos movimentos: 2 para cima, 2 para 

baixo, 3 para cima e 3 para baixo;  

    • A quantidade de treinos executados na rede neural, variou de 100 a 5000 vezes.  

 

Uma vez teinada, a rede acertou 7 vezes o sinal apresentado, de um total de 10 sinais 

diferentes (70% de acerto). Mesmo assim, devido à limitação de processamento dos 

hardwares usados, optou-se por não usar RNA para validação, mas sim, análise de picos de 

sinais por tempo. 

 

5.2  Resultados da ACI 
 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos com a interface EOG na análise de falsos 

positivos, onde o 5 usuários executaram 8 tarefas específicas. A classificação dos comandos 

foram baseados na análise de picos de sinais por tempo escolhido de 3 segundos, onde cada 
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ação foi executada em um tempo de 10 minutos de duração e frequência média de 10 Hz . 

Ação F.p/min F. positivos Tempo 

Montando um circuito eletrônico  0.10 1 10 

Lendo um livro 0.00 0 10 

Navegando na internet (celular) 0.00 0 10 

Navegando na internet (computador de 14.5") 0.00 0 10 

Observando o ambiente 0.10 1 10 

Falando 0.00 0 10 

Movimentando a face 0.00 0 10 

Relaxando (com olhos fechados) 0.00 0 10 

Total  0.025 2 80 

 

Table  1: Resultado da ACI, a fim de gerar comandos falsos positivos. 

 

  

A média de piscadas oculares que os usuários executaram foram de 14.66 piscadas 

por minuto; a citar ainda que, essas piscadas ocorreram durante todos os 80 minutos de testes, 

porém sem interferência nos resultados dos comandos de alto nível gerados, pois seus sinais 

foram de baixa amplitude. 

 

5.2.1  ACI aplicada a uma órtese ativa 
 

 

A órtese ativa utilizada, chama-se Ortholeg e foi desenvolvida pelo Laboratório de 

Robótica da UFRN, auxiliar pessoas paraplégicas ou com alguma redução de mobilidade nos 

membros inferiores (Figura 54). Ela possui atuadores elétricos instalados nas aticulações dos 

joelhos e quadril; além disso, dispões ainda de um computador portátil embarcado na parte 

posterior da estrutura, responsável pela captura e interpretação dos comandos de alto nível, 

provenientes da interface EOG (ARAÚJO et al., 2012; ROZA et al., 2014). 
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Figura  54: Ortholeg com a interface de botões e EOG. 

   

 

Para efeito de testes e verificação de ocorrências de comandos falsos positivos da 

interface, os comandos de alto nível citados na Seção 4.4, foram considerados (caso 

ocorressem nos testes) para selecionar ações de uma órtese ativa para membros inferiores. As 

ações possuíam de 2 a 3 movimentos oculares em sequência: para cima, para baixo, para 

esquerda ou para direita, num intervalo de 3 segundos. Tais movimentos oculares foram 

considerados para representar ações na órtese, como: sentar, levantar (ROZA et al., 2014), 

andar e parar (ARAÚJO et al., 2014) como mostram os esquemas das Figuras 55 e 56. 

   
  

Figura  55: Esquema das ações de sentar e levantar a órtese (Fonte: Elaborado pelo autor). 
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Figura  56: Esquema das ações de andar e parar a órtese (Fonte: Elaborado pelo autor). 

   

 

As Figuras 57 e 58 apresentam os sinais gerados provenientes de ações da órtese 

comandadas pela interface EOG (ARAÚJO  et al., 2014-2015). 

 

 

   
  

Figura  57: Comando gerado pela interface EOG, correspondente a ação de caminhar: a) 

Sinal capturado; b) Variação dos ângulos das juntas do joelho em função do tempo (Fonte: 

Elaborado pelo autor). 
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Figura  58: Movimento de sentar selecionado através da IHM baseada em EOG (Fonte: 

Elaborado pelo autor). 

   

 

A descrição de cada comando de alto nível criado para acionar essa órtese, está 

apresentada na Seção 4. 

Do presente trabalho, foram publicados dois artigos a nível nacional e 

latino-americano:   

    • "Interface homem-máquina baseada em EOG para seleção de movimentos 

de uma órtese ativa", publicado no Congresso Brasileiro de Automática - CBA 2014;  

    • "EOG based Interface to Command a Powered Orthosis for Lower 
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Limbs", publicado no Joint Conference on Robotics and Intelligent Systems, 11th Latin 

American Robotics Symposium - LARS 2014. 

 

Para trabalhos futuros, serão implementados mais aplicações e dispositivos que 

possam usar o modelo DIS e a interface EOG proposta, a fim de expandir cada vez mais o 

trabalho executado. 

Outros tratamentos de sinais mais refinados e complexos a nível de processamento 

digital de sinais, será implementado no futuro, podendo associar a eletrooculografia (EOG) 

às técnicas de eletroencefalografia (EEG), eletrocardiografia (ECG) e eletromielografia 

(EMG), para resolver outros problemas que envolvem a tecnologia assistiva além de finalizar 

e validar dispositivos de suporte criados como o EOGlasses (Anexo A.2). 
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Anexos 
 

 

A.1 O dispositivo ATShield-E 
 

O dispositivo ATShield versão E (eyes), foi desenvolvido para ser a parte analógica da 

interface EOG. A ela cabe captar, filtrar, amplificar e transmitir o sinal gerado pelos olhos ao 

executar movimentos, sejam eles verticais ou horizontais. O nome ATShield, vêm da sigla 

AT em inglês que significa assistive technology (tecnologia assistiva), seguido do nome 

Shield, fazendo alusão aos acessórios adicionais provenientes do Arduino. Pois tem-se o 

intuito de adaptar esses dispositivo para serem usados como shields para Arduinos e 

variações (Figura 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Primeiras versões do sistema eletrônico portátil desenvolvido ATShield-E, em 

diferentes estágios de amplificação.  

 

A.2 O óculos sensorial EOGlasses  
 
 

O óculos de captação de sinais oculares, chamado de EOGlasses (Figura 60), foi 

criado com o intuito de facilitar e dar mais praticidade à colocação dos eletrodos da interface 

EOG no rosto, posicionando os eletrodos nos locais corretos de aquisição de sinais oculares. 
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Tendo sua primeira versão, feita artesanalmente com o material PVC. 

 
Figura  60: EOGlasses criado em PVC (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

 

Quando se trata de captar sinais corporais, especificamente oculares, um conjunto de 

eletrodos devem ser colocados em locais estratégicos do corpo, para poder dar início a todo o 

processo de captação desses sinais. Infelizmente, o processo de preparação inicial para 

posicionamento dos eletrodos, costuma ser um pouco lento. Desta forma, a fim de otimizar 

esse tempo inicial, é que o EOGlasses foi desenvolvido. A criação de óculos com esse 

propósito não é novidade. Há trabalhos que também desenvolveram óculos com eletrodos 

para captarem os sinais oculares com o mesmo propósito (DUVINAGE et al., 2011). 

 

A.3 AntRobot 
 

 

É um pequeno robô desenvolvido para validar os comandos de alto nível gerados pela 

interface EOG. 

Suas dimensões são de 5x5x6 cm , usando microcontrolador PIC, esse pequeno robô 

pode ser usado para executar diversas tarefas associadas à interface EOG. Nele pode-se 

embarcar: câmera sem fio, sonares, servo motores, sensores infra-vermelho, radio sem fio, 

dentre outros componentes que serão aplicados, de acordo com a necessidade da aplicação, 

como mostra a Figura 61. 
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Figura  61: Duas versões básicas do mini robô AntBot. 

  

 

A.4 A placa sensorial e de acionamento (BudiBoard) 
 

 

Dentro do escopo deste trabalho, além de robôs para validação da interface EOG, 

usou-se também uma placa de acionamento de motores e de diversos sensores, chamada de 

BudiBoard (LOPES, 2014), como mostra a Figura 62. 

 

 
 

Figura  62: Placa BudiBoard, embarcada na base do robô Curumim, da empresa XBot. 
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Esta placa foi usada com o intuito de ter uma placa que permitisse o controle de 

motores de corrente contínua (cc/dc), servo motores e sensores analógicos e digitais. 

 

 
Figura  63: Placa de acionamento de motores e sensores chamada de BudiBoard (Fonte: 

Elaborado pelo autor). 

  

 

 A Figura 63 apresenta o esquema da placa usada; abaixo, cada parte da placa será 

explicada em detalhes: 

  

    1.  Conexão do motor dc esquerdo;  

    2.  Conexão do sonar esquerdo de 4 a 5 pinos;  

    3.  Conexão de câmera ou saída de alimentação externa de 5 V/GND;  

    4.  Conexão do encoder esquerdo;  

    5.  Entrada e saída de controle do servo motor 1 ao 3;  

    6.  Conexão do servo motor 1;  

    7.  Conexão do servo motor 2;  
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    8.  Conexão do servo motor 3;  

    9.  Conexão do sonar frontal de 4 a 5 pinos;  

    10.  Conexão de sensores infravermelhos de 1 a 5 ou afins;  

    11.  Saída dos sensores infravermelhos de 1 a 5 ou afins;  

    12.  Conexão do encoder direito;  

    13.  Conexão do sonar direito de 4 a 5 pinos;  

    14.  Conexão do motor dc esquerdo;  

    15.  Conexão do sonar traseiro de 4 a 5 pinos;  

    16.  Conexão do motor dc traseiro;  

    17.  Conexão do encoder traseiro;  

    18.  Entrada e saída dos sonares esquerdo e frontal;  

    19.  Saída dos encoders;  

    20.  Entrada e saída dos sonares direito e traseiro;  

    21.  Entrada e saída dos sinais PWM dos motores dc;  

    22.  Conexão da bateria direita;  

    23.  Circuito de proteção de tensão;  

    24.  Alimentação externa da bateria direita. 

 

 

  

 


