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Resumo: O presente projeto visa desenvolver um 

sistema de mapeamento cerebral baseado em 

Eletroencefalograma, obtido durante a aplicação de 

estímulos visuais através de óculos de realidade virtual. 

O uso dos óculos de realidade virtual tem por objetivo o 

estudo da diminuição de ruídos provenientes de fatores 

externos e do aumento da concentração do usuário no 

experimento. Analisaremos através dos resultados 

obtidos a validade dessa premissa. 

 

1. Introdução 
A Eletroencefalografia é um exame amplamente 

utilizado na área médica que registra a atividade elétrica 

do cérebro (Eletroencefalograma – EEG) de forma não 

invasiva; ou seja, sem necessidade de intervenção 

cirúrgica ou implantes. Através de eletrodos fixados no 

couro cabeludo do paciente com a ajuda de uma pasta 

condutora, obtêm-se a medição dos potenciais elétricos 

espontâneos desenvolvidos no cérebro. Com tais dados 

pode-se avaliar diferentes estados de atenção através das 

frequências obtidas nos sinais adquiridos [1].  

Os potenciais evocados relacionados a eventos são 

sinais de EEG que surgem em resposta a situações em 

que o voluntário recebe estímulos, como estímulos 

sonoros ou visuais. Através dessa resposta evocada pode-

se identificar padrões nas ondas resultantes, podendo 

assim fazer análises pertinentes a área de aplicação. Um 

exemplo é o sinal P300, que é uma deflexão positiva no 

potencial evocado que ocorre no período de latência de 

300 milissegundos após a aplicação do estímulo [2]. 

Uma das grandes dificuldades na realização de 

estudos com EEG é a qualidade dos sinais, visto que 

podem haver diversas incógnitas e variáveis a serem 

consideradas na análise. Ruídos externos à atividade 

cerebral podem prejudicar o exame, como também as 

distrações e interferências do ambiente quando o estudo 

analisa a resposta cerebral a estímulos. 

Este projeto baseia-se nas alternativas geradas pelos 

aparelhos de Realidade Virtual para promover um estudo 

com EEG. Para diminuição de ruídos e, assim, de 

interferências nas medições, propõe-se um estudo no qual 

o voluntário submetido ao EEG se encontrará num 

ambiente simulado específico para a aplicação, assim os 

estímulos visuais se dariam num cenário ideal. Tais 

estímulos serão recebidos de um banco de imagens 

usadas em reconhecimento e classificação de imagens 

usando Content Based Image Retrieval (CBIR). O CBIR 

consiste num método computacional de buscas de 

imagens em grandes bancos de dados através de padrões 

visuais do conteúdo da imagem, como cor ou formas por 

exemplo. As respostas serão captadas pelo sistema ligado 

a um computador base em tempo real, serão analisadas, e 

um mapeamento cerebral será gerado com base nos dados 

obtidos. 

 

2. Metodologia 
Para que esses objetivos sejam atingidos, o trabalho 

foi dividido em etapas. Primeiramente os esforços estão 

em desenvolver a interface para o experimento nos 

óculos de realidade virtual Gear VR, onde as imagens 

devem ser passadas para o usuário. Este experimento 

procederá seguindo o conceito do paradigma oddball [3]. 

O usuário colocará os óculos e verá uma mensagem com 

as instruções, que dizem para que ele fique atento a uma 

imagem específica. Ao aceitar, se inicia a contagem 

regressiva na tela para que o experimento comece, e só 

então imagens começam a ser exibidas. Essas imagens 

fazem parte de um banco pré-estabelecido. Ao chegar na 

imagem alvo, o usuário, inconscientemente, produzirá 

uma resposta cerebral diferente do EEG padrão, que é o 

alvo dos estudos. 

 Num primeiro momento será aplicado uma 

abordagem com imagens em duas dimensões, para ter-se 

um avanço gradual nas pesquisas envolvendo a 

eliminação de distrações. Nos próximos experimentos 

poder-se-á utilizar outras formas de exibição de imagens, 

como em três dimensões e ambientes virtuais para o 

estudo das alterações da resposta evocada.  

Após a elaboração do experimento, deve-se 

sincronizá-lo com a resposta obtida pelo aparelho de 

EEG conectado ao usuário. Tanto o experimento quanto 

o EEG enviam respostas a um computador base que 

processará as duas informações e exibirá na tela o 

mapeamento cerebral, indicando as áreas do cérebro 

ativadas, facilitando, assim, a interpretação dos dados e 

dando embasamento para as conclusões que serão 

realizadas. 

Uma das análises possíveis é a obtenção do potencial 

evocado P300 [4], que, de forma sucinta, representa a 

resposta elétrica do cérebro para o estímulo apresentado. 

Esta etapa do trabalho, especificamente a identificação 

automática do sinal P300, faz parte de uma Tese de 

Doutorado em desenvolvimento. 

 

3. Resultados Preliminares 
     O projeto encontra-se em estágio inicial de 

desenvolvimento, portanto nenhum experimento foi 

efetuado até o presente momento. Porém, alguns avanços 

já foram obtidos na interface entre os óculos de realidade 

virtual, computador base e o equipamento de 

eletroencefalograma. A estrutura para o experimento já 

foi desenvolvida, com as imagens a serem exibidas e uma 

interface gráfica para o usuário, apresentando as 

recomendações e botões de interação, como podemos ver 
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no fluxo descrito pela Figura 1. Atualmente, o 

desenvolvimento concentra-se na aquisição dos dados do 

experimento e na comunicação entre o Gear VR e o 

computador. 

 

 
Figura 1 – Fluxo de apresentação do experimento 

 

Um dos recursos utilizados é a comunicação via 

sockets. Um socket é um ponto de comunicação de um 

processo numa rede de computadores, ou seja, é uma 

porta que permite que variados processos conversem 

entre si seguindo o padrão Client/Server [5]. O 

experimento, desenvolvido para o GearVR, possui um 

bloco de comunicação TCP Client programado na 

linguagem C#, que significa que ele deve aguardar por 

uma conexão a um servidor, que no caso foi escrito em 

Python, para rodar num computador base com sistema 

operacional Linux. Quando a conexão é feita, há o envio 

e recebimento de mensagens entre servidor e cliente, 

como exemplificado pela Figura 2, possibilitando que as 

mensagens exibidas pelos óculos sejam interpretadas no 

computador base. 
 

 
Figura 2 – Exemplo de comunicação via sockets 

 
Nos primeiros testes de comunicação, o sistema tem 

funcionado corretamente utilizando reconhecimento 

automático do servidor através de broadcasting. 

A interface entre o equipamento de EEG e 

computador base foi feita em linguagem de programação 

Python em um ambiente baseado em Linux. Através 

dessa aplicação, podemos adquirir os dados dos eletrodos 

e armazená-los em um arquivo no computador base, que 

será, posteriormente, utilizado para gerar o mapeamento 

das áreas do cérebro ativadas durante o experimento. 

Nessa etapa, o foco está concentrado na sincronização 

dos dados entre EEG e Gear VR, pois tais dados devem 

estar o mais sincronizados possível para que os resultados 

sejam fiéis ao que é proposto. Para que isso aconteça são 

enviados dados de sincronização assim que cada imagem 

é exibida no aparelho de realidade virtual. Os dados 

armazenados são compostos pelos valores recebidos 

pelos eletrodos e os dados de sincronização. 

A próxima etapa de desenvolvimento está baseada na 

geração do mapeamento cerebral com os dados 

armazenados.  
 

4. Conclusões 
      As principais contribuições do projeto têm foco em 

analisar a efetividade da tecnologia disponível para 

Realidade Virtual em experimentos utilizando EEG com 

potenciais evocados. O mapeamento cerebral servirá 

como base para futuros estudos envolvendo monitoração 

da atividade cerebral. Os resultados serão úteis no 

caminho para se desenvolver novas aplicações na área, 

com métodos que aumentem a percepção do indivíduo, e 

precisão do sistema de captação do EEG, podendo ser 

usado em aplicações médicas, inclusive, avaliando 

procedimentos de reabilitação através do mapeamento 

cerebral. 

      Ao término das experiências, espera-se obter 

resultados concretos para determinar a eficácia do uso da 

realidade virtual nos experimentos com EEG. Espera-se 

também poder comparar diferentes métodos de exibição 

de imagens com base no mapeamento obtido nestes 

experimentos.  
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