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1Faculdade de Computação e Informática – Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
Rua da Consolação, 930 – 01302-907 – São Paulo – SP – Brazil

joao.gbp@hotmail.com

luciano.silva@mackenzie.br

Abstract. This article shows a study about the usage of an brain-computer inter-
face for musical production aplications, this study maps all the signals from the
interface with the goal to predict using machine learning, which musical note
the user is thinking. This article shows all the selected and studied contents
of the research for developing the prototypes that converts the signals from the
brain-computer interface to the emotional state model. This article also shows
the test prototypes developed.

Resumo. Este artigo estuda a utilização de uma interface cérebro- computador
para aplicações de produção musical. O estudo mapeia os sinais gerados pela
interface com o objetivo de prever por meio de aprendizagem de maquina a nota
musical pensada pelo usuario. Este artigo apresenta todos conteúdos seleciona-
dos na pesquisa e estudados para o desenvolvimento de prototipos que utilizam
a conversão dos sinais de uma interface cérebro-computador para pontos res-
pectivos em um modelo de estado emocional. Este artigo também apresenta os
protótipos de testes desenvolvidos.

1. Introdução

Atualmente os músicos em geral contam com uma variedade de ferramentas para produzir
e interagir com sons. Além dos instrumentos musicais convencionais, hoje um músico
profissional pode aproveitar recursos computacionais para aprimorar sua experiência ao
interagir com sons. Esses recursos computacionais utilizam tecnologias conhecidas como
MIDI (protocolo de comunicação digital utilizado na edição e gravação musical) e DAW
(estação de trabalho áudio-digital).

O objetivo desse projeto é estudar a utilização de uma interface cérebro-
computador na produção musical. Essa utilização poderia ser aplicada ao vivo ou em
gravações e produções musicais. Foi desenvolvida uma aplicação que consiste em uma
implementação experimental com objetivo de validar os estudos referentes a conversões
de sinais de interfaces neurais em dados relevantes para musica. O projeto desenvolvido
processa os sinais fornecidos pela interface de EEG (Eletroencefalograma) que possibilita
a leitura de diversos eletrodos sensı́veis. Esses sinais são convertidos em pontos dentro
de um modelo de estado emocional que equivale a um campo de 3 dimensões usado para
registras qualquer emoção. Cada emoção sendo representada por uma combinação de 3
emoções primarias, ou seja, os 3 eixos do modelo de estado emocional. Uma vez que esse
ponto é encontrado no modelo de estado emocional, foi utilizada uma classificação de um



modelo de aprendizagem de maquina com objetivo de prever a nota musical pensada pelo
usuário do sistema.

O modelo de aprendizagem de maquina busca prever a nota musical pensada pelo
usuário. Esse modelo recebe como entrada um ponto no modelo de estado emocional.
Para prever, o modelo é treinado a partir de diversos testes onde um usuário especifico
escuta e pensa em uma nota musical especifica. Dessa forma o modelo de aprendizagem
de maquina consegue ser treinado para predizer a partir da forma que o usuário entende
sons, qual a nota que estaria pensando.

O processo de treinamento do modelo de aprendizagem de maquina é feito sempre
que um novo usuário deseja utilizar o sistema. Isso deve ser feito pois cada cérebro hu-
mano possui uma diferente construção e organização de sinapses, ou seja, cada um inter-
preta os sentidos de uma forma elétrica especifica. Por conta disso o ajuste e treinamento
é dedicado especificamente a cada usuário do sistema, para que funcione corretamente
em um usuário.

A relevância desse projeto portanto, é avaliar a possibilidade de utilização de uma
interface de eletroencefalograma para identificação da nota musical pensada pelo usuário
utilizando uma conversão dos sinais para um modelo de estado emocional. Este estudo
é relevante para a computação e para a ciência pois utiliza software e tecnologias dis-
ponı́veis atualmente para testar a conversão de sinais de um EEG para pontos em um
modelo de estado emocional. Essa conversão permite novas formas de interação cérebro-
computador, no caso desse projeto, interações com sons. Esse estudo também se torna
relevante para outras areas que podem se beneficiar das conversões para modelo de estado
emocional para identificar outros estados em outras aplicações. Aplicações podem se be-
neficiar desse estudo como por exemplo na ajuda a pessoas paraplégicas e tetraplégicas
que poderiam se utilizar de interfaces cérebro-computador para se comunicar ou locomo-
ver cadeiras de rodas.

Este artigo está organizado da seguinte forma: Na Seção 2 que trata do referencial
teórico, são apresentadas pesquisas desenvolvidas sobre a estruturação do pensamento
em uma forma cognitiva (item 2.1) e neurológica (item 2.2), sobre o funcionamento dos
equipamentos de eletroencefalograma (item 2.3) e sobre o modelo de estado emocional
para representação de emoções em 3 eixos (item 2.4). Na Seção 3 é apresentada a me-
todologia e também uma pesquisa sobre a framework oficial da empresa fabricante da
interface cérebro-computador (item 3.1). Ainda nesta seção, é apresentada uma pesquisa
sobre a framework oficial para utilização de comunicação sem fio via bluetooth para Ma-
cOS (item 3.2) e uma explicação mais aprofundada sobre a framework de aprendizagem
de máquina utilizada para modelos que são implementados para rodar no MacOS (item
3.4) e também uma explicação mais aprofundada sobre a configuração do projeto (item
3.5) bem como testes com o projeto configurado (item 3.6). Ao final do artigo, na Seção
4, são apresentados os resultados e comentários sobre o projeto como um todo. Por fim,
na Seção 5, são apresentadas as conclusões e indicação de possı́veis trabalhos futuros e
contribuições pertinentes.

2. Referencial Teórico
Foi desenvolvida uma pesquisa sobre estudos relacionados ao cérebro humano com ob-
jetivo de compreender quais areas possuem maior atividade cerebral quando o cérebro



pensa em sons. O propósito dessa pesquisa foi de melhorar a precisão do funcionamento
do sistema, dando maior peso aos eletrodos que estivessem mais próximos as areas que
ficam mais ativas quando o cérebro pensa em musica. Foi desenvolvida também uma
pesquisa sobre eletroencefalograma que é o equipamento de hardware que possibilita a
captura em tempo real dos sinais de eletrodos e uma pesquisa sobre modelo de estado
emocional que possibilita a representação de emoções em um gráfico de 3 eixos onde
cada um dos eixos representa um emoção primaria.

2.1. Psicologia Cognitiva

Cognitivamente, o cérebro é influenciado pelo corpo constantemente e essa influencia
é refletida em diferentes areas do cérebro que controlam comportamentos especı́ficos.
[Sterbnerg 2010]

Na (Figura 1) abaixo, estão identificadas as partes do cérebro relacionada a
interação com música e sons:

Figura 1. Visão entral do cérebro, sem o cerebelo [Cunha 2011]

Foi pesquisado que as areas que mais se ativam quando o cérebro humano pensa
em sons são as seguintes:

• Córtex cerebral, responsável por receber e processar informações sensoriais,
pensamentos cognitivos, planejamento e envio de informações motoras.

• Tálamo, região do cérebro responsável pela retransmissão de informações sen-
soriais que chegam ao cérebro de varios núcleos especificos diferentes, como re-
ceptores visuais, nervos ópticos e receptores auditivos pelos nervos auditivos ao
cortex auditivo.

• Mesencéfalo possui Colı́culos inferiores que estão envolvidos na audição.
• Lobo frontal do cérebro esta associado ao processamento motor e processamento

superior do pensamento, raciocı́nio, resolução de problemas, planejamento e jul-
gamento, sempre que sequencias de pensamentos ou ações são solicitadas.



• Lobo temporal é utilizado nos processos auditivos, compreensão da linguagem,
combinando sensações novas com registros ja retidos na memória.

• Hipocampo região que fica dentro do lobo temporal, e é a responsavel pela me-
moria, sendo uma região importante para conversão de memorias de curto prazo
em memorias de longo prazo.

2.2. Neurociência

Em relação a Fisiologia do sistema nervoso, segundo [Cunha 2011], a percepção cerebral
a cada estimulo acontece a partir de um sinal que percorre um caminho até o cérebro,
passando para um nervo que leva a informação até o lobo correto para processamento.
Cada receptor é capaz de iniciar um impulso nervoso a partir do estimulo adequado
com intensidade minima. Isso exige que, alem do neurônio sensorial, precisam existir
células especializadas para acontecer esse processo de transmissão da informação. Se-
gundo [Cunha 2011], os sentidos na região da cabeça, podem ser categorizados em cinco:
paladar, visão, audição, olfato e tato.

Em relação a audição, o autor explica a Mecanocepção ou Mecanorrecepção que
é a forma de audição dos animais, para explicar a nossa audição. O autor primeiramente
explicou os sensores dos peixes que escutam pelas linhas laterais e possuem terminações
nervosas ligadas a região do cérebro. A partir disso, nos animais terrestres, a linha lateral
se enrolou e se concentrou em uma estrutura chamada “caracol/cóclea” formada por um
tubo cheio de liquido, com terminações nervosas que recebem as vibrações do mundo
externo seguindo a sequencia do tı́mpano, martelo, bigorna e estribo (Esses 3 últimos são
ossiculos que amplificam ondas sonoras como alavancas).

A cóclea percebe diferentes frequências sonoras em diferentes regiões do tubo que
a forma. Já os neurônios se organizam em feixes, formando o nervo auditivo, levando a
informação ate o cortex auditivo primário.

É possı́vel verificar esses órgãos na (Figura 2).

Figura 2. Figura consiste em (A) Ouvido externo (orelha, canal auditivo e tim-
pano), ouvido medio (ossiculos: martelo, bigorna, estribo e trompa audi-
tiva) e (B) Ouvido interno (labirinto, vestibulo, região da cóclea que recebe
a percepção sensorial) [Cunha 2011]



2.3. EEG
Foi desenvolvido um estudo sobre a forma de leitura dos sinais elétricos do cérebro, co-
nhecido com eletroencefalograma. Segundo [Sterbnerg 2010], os registros das atividades
elétricas do cérebro aparecem em forma de ondas de varias larguras (frequências) e alturas
(intensidades) diferentes.

O eletroencefalograma permite a realização do registro das frequências e inten-
sidades elétricas de um cérebro vivo. Esses registros permitem o desenvolvimento de
estudos sobre a atividade cerebral baseado nessas ondas, indicando entre outras coisas,
estados como o de sono profundo, sonho e também outras emoções.

O modelo “Insight”da marca “Emotiv” (Figura 3), que possui 5 eletrodos é o
equipamento de eletroencefalograma utilizado nesse projeto para desenvolvimento dos
testes e do protótipo.

Figura 3. Equipamento de EEG da marca Emotiv, modelo Insight

Na (Figura 4) podemos ver quais são os eletrodos e a localização deles. Os eletro-
dos disponı́veis nesse equipamento são os seguintes:

Figura 4. Localização do posicionamento dos eletrodos AF3, AF4, T7, T8 e PZ na
cabeça do usuario do Emotiv Insight



• AF3 e AF4: Localizados na região frontal da cabeça, proximo a região do cortex
cerebral, que processa as informações sensoriais, assim como os pensamentos
cognitivos que por sua vez envolvem o pensamento sobre sons. Essa posição
também é próxima do lobo frontal do cérebro que esta ligar ao raciocı́nio.

• T7 e T8: Localizado na região temporal, sensor que chega mais próximo ao hipo-
campo, onde se localizam as memorias.

• PZ: Localizado próximo a região do lobo occipital, que esta mais relacionado a
visão, ou seja, para a aplicação desse projeto especiicamente, esse é um eletrodo
que recebe menos peso de importancia na analise.

O estudo relacionado ao cérebro humano e as regiões que ficam mais ativas
quando se pensa em som é relevante para conseguir atribuir a correta importância na
analise dos eletrodos individualmente, e assim atribuir os pesos corretos para os ele-
trodos. Esses pesos são devidamente tratados pelo processamento que o framework
[Emotiv 2019] oficial faz para definir o sinal das 5 emoções primarias que o SDK (fer-
ramentas para desenvolvimento de software para eletroencefalograma) fornece em tempo
real.

Um equipamento de eletroencefalograma é muito sensı́vel a alterações de
freqüência e intensidade elétricas ao longo do tempo. Isso significa que existe um grande
nı́vel de ruı́do associado com os sinais e que são tratados por softwares especializados e
SKD dos fabricantes dos equipamentos de eletroencefalograma.

2.4. Computação Sêntica

Segundo [Silva 2014], computação sentica é uma abordagem multidisciplinar adotada na
área de computação e ciências cognitivas que utiliza computação afetiva e raciocı́nio de
senso comum para reconhecer, interpretar e processar emoções humanas.

2.4.1. Emoções e Manias

O [Silva 2014] considera a emoção, como sendo algo diferente de mania. Manias são
estados mais duradouros que geralmente duram horas ou dias. Já as emoções são estados
de curta duração, limitados a segundos ou minutos. Esse entendimento e diferenciação
entre manias e emoções é relevante para o projeto pois o projeto tem como objetivo fazer
previsões em tempo real sobre a nota musical que o usuário estaria pensando. Esse es-
tudo deixa claro que a forma mais próxima possı́vel de retratar em tempo real um estado
cerebral para analise seria no campo das emoções.

2.4.2. Modelo de Estado Emocional (P,A,D)

Com objetivo de representar e categorizar as emoções, é utilizado um modelo de estado
emocional para classificação das emoções. Este modelo permite que qualquer emoção
seja registrada em um campo de 3 dimensões numéricas, sendo que os 3 eixos desse
campo correspondem respectivamente a 3 emoções primarias: Pleasure (Prazer), Arousal
(Excitação) e Dominance (Dominância), formando assim o modelo de estado emocional
PAD. [Silva 2014]



A dimensão do eixo P (Prazer) se refere a quão agradável é a emoção, mensurada
em até 16 valores especı́ficos. A dimensão do eixo A (Excitação) quantifica a intensidade
da emoção, mensurada em até 9 valores especı́ficos. A dimensão do eixo D (Dominan-
cia) representa o controle e natureza dominante da emoção, mensurada em até 9 valores
especı́ficos. A partir dos valores de P, A e D respectivamente é possı́vel classificar uma de-
terminada emoção no modelo de estado emocional, onde existem duas categorias básicas
de emoções: As primarias e as secundárias.

As emoções primarias (Figura 5) onde o sentimento é autentico ou real e é uma
resposta adaptativa a situações especificas.

Figura 5. Emoções primarias no modelo de estado emocional, segundo
[Silva 2014]

As emoções secundárias (Figura 6), são variantes das emoções primarias, ou seja,
existem em consequência a emoção primaria.

Figura 6. Emoções secundarias no modelo de estado emocional, segundo
[Silva 2014]

Esses 3 eixos do modelo PAD são uma forma muito mais simplificada de retra-
tar todos os dados dos eletrodos do EEG alem de diminuir o nı́vel de ruı́do pois o sinal
bruto do EEG possui grandes quantidades de ruido. Dessa forma realizando essa pes-
quisa, percebemos que seria uma vantagem converter os dados do EEG para que sejam
representados no modelo PAD e assim posteriormente conseguir classificar as notas mu-
sicais. A diferença aqui é que ao invés de predizer uma emoção em si, vamos predizer
uma emoção gerada por uma nota musical, ou seja, a nota musical em si.



3. Metodologia
Para o desenvolvimento dos protótipos foi necessário realizar uma pesquisa sobre a cap-
tura dos dados do equipamento de eletroencefalograma utilizando a framework oficial da
marca fabricante do equipamento. Foi realizado também um estudo sobre a comunicação
bluetooth do equipamento com o MacOS, utilizando o Core Bluetooth, framework ofi-
cial da Apple para comunicação bluetooth e Create ML, framework oficial da Apple para
aprendizagem de maquina. Esses estudos possibilitaram realizar os testes e protótipos,
tendo o fluxo completo de processamento, da seguinte forma:

1. O projeto recebe os 5 sinais do EED, via bluetooth em tempo real.
2. Converte cada um dos valores para um ponto no modelo de estado emocional

PAD.
3. Passa o ponto PAD para um modelo de aprendizagem de maquina classificar a

nota musical.

O estudo aprofundado das tecnologias citadas que foram utilizadas no projeto compreen-
deu as seguintes pesquisas:

3.1. Framework Emotiv

Foram desenvolvidos protótipos de aplicações para MacOS, utilizando o SDK oficial da
[Emotiv 2019]. O SDK oficial permite que a aplicação receba valores dos 5 eletrodos do
equipamento EED em tempo real e além disso também disponibiliza acesso ao sinal de 5
emoções primarias pre definidas em um pré-processamento interno do SDK. As emoções
primarias são respectivamente interesse, excitação instantânea, estresse, relaxamento,
e engajamento.

Estes valores possuem uma considerável quantidade de ruı́do devido a imprecisão
dos próprios eletrodos, dificuldades em capturar um momento especifico de pensamento
e devido as conversões internas e tratativas que o programa executa.

3.2. Core Bluetooth

A framework desenvolvida para utilizar o bluetooth em sistemas como MacOS e iOS,
utilizando tecnologia [Apple 2019a]. Essa tecnologia possibilita a identificação de dis-
positivos bluetooth, analise dos serviços disponı́veis nos dispositivos e a possibilidade
de assinar os serviços disponiveis. Dessa forma, esse software recebe em tempo real os
valores dos respectivos sinais e dados via bluetooth.

3.3. Conversões para o modelo de estado emocional

Uma vez que foi possivel acessar os sinais das 5 emoções primarias (interesse, excitação
instantânea, estresse, relaxamento, e engajamento) disponibilizadas pela SDK oficial
da marca, é possivel converter esses valores em um ponto no modelo de estado emocional,
ou seja, atribuir valores aos eixos: P, A e D, para a emoção sentida no momento.

3.4. Core ML

Sistema de aprendizagem de maquina chamado CoreML [Apple 2019b] para classificação
de dados de tabelas. No caso foi utilizado em conjunto a tecnologia CreateML para treinar
o modelo de aprendizagem de maquina a partir dos dados recebidos enquanto um usuario



escuta uma nota musical especifica. Como podemos observar (Figura 7), a base de dados
utilizada pra treinar o modelo possui 4 colunas: P, A e D, que são os valores de entrada
para o modelo de aprendizagem de maquina e a coluna Note que é a nossa coluna alvo
com as classes.

Figura 7. Estrutura da base de dados do modelo de aprendizagem de maquina

É possivel ver na (Figura 8) o modelo de aprendizagem de maquina treinado para
receber como entrada um P, um A e um D, devolvendo como saida um Note que seria a
nota musical.

Figura 8. Modelo de aprendizagem de maquina para Core ML, treinado

Foi desenvolvida uma aplicação (Figura 9) que apresenta os valores dos eletrodos,
e os valores das emoções primarias processadas pelo SDK [Emotiv 2019]. Esta aplicação
converte os valores para pontos PAD da computação sêntica, e depois os converte para
uma nota musical utilizando o modelo de aprendizagem de maquina.

Figura 9. Aplicação rodando em MacOS, processando os dados recebidos do
EEG



Esse aplicativo (Figura 9) apresenta na parte inferior uma tabela com os valores
recebidos em tempo real da interface EEG. O aplicativo apresenta também a media pon-
derada de todas as conversões de cada um dos valores P, A, e D dos eletrodos.

3.5. Configuração do projeto

O processo de configuração do projeto é realizado para cada novo usuário que veste o
equipamento. É necessário que seja configurado novamente pois o modelo de aprendi-
zagem de maquina precisa se adaptar aos novos pontos gerados no modelo de estado
emocional para cada usuário. Cada cérebro humano possui uma estruturação de sinapses
diferente que faz com que as atividades elétricas do cérebro tenham alterações de usuario
para usuário.

A configuração do projeto em si é realizada de uma forma que facilita o trei-
namento do modelo de aprendizagem de maquina e aumenta a acurácia da previsão do
modelo. O processo de configuração é feito seguindo as seguintes etapas:

1. O usuário veste o equipamento de EEG (Emotiv Insight) conectado ao software
que desenvolvido no projeto.

2. Com o EEG vestido corretamente na cabeça do usuário, o mesmo escuta uma nota
musical especifica em um ambiente isolado sonoramente o suficiente para permitir
que o usuário consiga se concentrar na nota musical.

3. Enquanto o usuário escuta a nota musical especifica, o software recebe os 5 sinais
dos eletrodos e o SDK passa a converter os sinais dos 5 eletrodos em 5 emoções
primarias.

4. A cada 5 emoções novas geradas pelo software SDK, o software desenvolvido
nesse projeto faz a conversão dessas emoções para um ponto no modelo de estado
emocional, gerando assim um P, A, D respectivo para aquele estado emociona.

5. Esse ponto no modelo de estado emocional corresponde a emoção gerada por
aquela nota musical especifica que o usuário estava ouvindo. Isso significa dizer
que cada nota musical possui um respectivo valor P, A, e D.

6. Isso é usado pelo sistema de treinamento de modelos de aprendizagem de maquina
para preparar um modelo para identificar a nota musical especificada como saı́da
do modelo de aprendizagem de maquina, utilizando o ponto do modelo de estado
emocional P, A, D respectivamente como entrada do modelo de aprendizagem de
maquina.

Ao final do processo de configuração do projeto para um usuário especifico, temos
um modelo de aprendizagem de maquina configurado para receber pontos de um modelo
de estado emocional (P, A, D) e converter esses pontos para uma nota musical especifica
como saı́da.

3.6. Testes do projeto configurado

O processo de utilização do sistema consiste em configurar corretamente o projeto para
um usuário especifico e configurar o sistema no modo de previsão das notas musicais,
para que o modelo de aprendizagem de maquina seja utilizado. Dessa forma, utilizando
o Emotiv Insight conectado ao software do projeto as notas musicais seriam detectadas.
Dessa forma os processos de detecção da nota musical no projeto são feitos respectiva-
mente como se segue:



1. O usuário veste o EEG.
2. O usuário pensa no som da nota musical especifica em um ambiente isolado so-

noramente nas mesmas condições utilizadas para a configuração do projeto.
3. Enquanto o usuário escuta a nota musical especifica utilizando, o software do SDK

passa a converter os sinais dos 5 eletrodos em 5 emoções primarias.
4. A cada 5 emoções novas geradas pelo software SDK, o software desenvolvido

nesse projeto faz a conversão dessas emoções para um ponto no modelo de estado
emocional, gerando assim um P, A, D respectivo para aquele estado emociona.

5. Esse ponto é utilizado como entrada do modelo de aprendizagem de maquina, que
prediz qual a nota musical como saı́da do modelo.

Dessa forma podemos testar o protótipo de forma correta utilizando o processa-
mento do SDK que facilita o processo de conversão do sinais para pontos no modelo de
estado emocional.

4. Resultados e comentários
O projeto foi testado utilizando o equipamento de EEG Emotiv Insight, de 5 eletrodos.
Foi desenvolvido um software para MacOS, que recebe os sinais dos 5 eletrodos via Blu-
etooth utilizando o [Apple 2019a]. Essas informações dos 5 sinais são obtidos e proces-
sados pelo [Emotiv 2019] que consegue devolver como saı́da, o sinal de intensidade de
5 emoções primarias definidas pelo SDK, que são respectivamente interesse, excitação
instantânea, estresse, relaxamento, e engajamento. Essas são as 5 emoções primarias
que foram utilizadas para os testes. Utilizando a intensidade dessas emoções, é possivel
classificar qual o ponto no estado emocional retrata a emoção daquele instante que os
sinais chegaram nos receptores.

Esse estudo e protótipo demonstram que em teoria é possı́vel que o sistemade seja
executado. Foram realizados testes com o protótipo configurado para um usuário onde
foi possı́vel notar que devido ao grande ruı́do captado pelos sensores neurais e a falta de
precisão nos sinais das emoções primarias, o sistema atualmente não prevê a nota musical
pensada pelo usuário. Isso significa que, as conversões dos sinais das emoções primarias
em pontos no modelo de estado emocional seriam muito melhor utilizadas e aperfeiçoados
se o equipamento de EEG disponibilizasse aos desenvolvedores um sinal mais preciso.

A partir dessas 5 emoções, foi possı́vel converter cada estado para um respectivo
ponto P, A, D no modelo de estado emocional. Essa conversão foi feita, atribuindo um
respectivo P, A, D coerente com o nivel passado de cada emoção primaria que o software
disponibiliza. Utilizando o sinal detectado pelo SDK, das 5 emoções primarias, utilizamos
os pontos convertidos para o modelo de estado emocional para identificar valores que
correspondem a emoção gerada pelo som escutado. Uma vez com os valores P, A, D,
podemos utilizar o modelo de aprendizado de maquina treinado para prever qual a nota
musical pensada pelo usuario.

5. Conclusões e trabalhos futuros
Foi desenvolvido um estudo teórico pesquisando conteúdos de psicologia cognitiva
[Sterbnerg 2010] e neurociência [Cunha 2011] para compreender quais as areas do
cérebro que ficam mais ativas quando o ser humano pensa em sons. Essa pesquisa iden-
tificou o lobo temporal como sendo a região que esta associado aos processos auditivos,



compreensão da linguagem, e que combina sensações novas com registros ja retidos na
memória. Essa região do cérebro alem do córtex (informações sensoriais), tálamo (re-
transmissão de informações sensoriais), mesencéfalo (envolvido na audição) e o hipo-
campo (região do lobo temporal, responsável pela memória, são as principais regiões que
estão mais relacionadas ao processamento de informações sobre som, tanto na parte de
sentir a audição como na parte de interpretar e compreender sons.

A relevância do trabalho para Ciência esta ligada a conversão dos sinais pro-
cessados em pontos no modelo de estado emocional, que por sua vez pode ter diversas
aplicações dependendo da area do cérebro estudada e do objetivo das aplicações. Esses
pontos no modelo de estado emocional representam emoções classificadas, que podem
ser utilizadas para associação com outros objetivos alem de compreender sons.

O estudo e testes que foram realizados nesse projeto evidenciam que atualmente
com a tecnologia disponı́vel no momento, utilizando o equipamento de EEG e o SDK
oficial, não temos precisão o suficiente para classificar uma nota musical. Isso acontece
mesmo obtendo uma boa taxa de recebimento dos dados dos sinais do EEG. Esse novos
valores dos sinais dos eletrodos não definem uma mudança considerável de sinal a cada
nova atualização de valores.

Continuar esse estudo consiste em acompanhar o desenvolvimento das empresas
de EEG, esperando validar essas informações com equipamentos mais precisos. Existem
possibilidades diversas de aplicações, como na escrita, para que pessoas com dificuldades
motoras possam pensar em letras e serem interpretadas por um sistema como esse conec-
tado a um editor de texto. As aplicações podem também possibilitar que pessoas com
dificuldades motoras possam mover cadeiras de rodas, sendo interpretadas com sistemas
conectados a EEG e dispositivos programáveis conectados a motores. As aplicações são
ilimitadas, uma vez que se tenha um dispositivo que permita alcançar a precisão necessária
para classificação das emoções secundarias do modelo de estado emocional.
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