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Abstract. This work aims to develop a protype of a mobile application of 

medium fidelity, developed in the web tool Fluid.ui containing the idealization 

of the screens and their functionalities. Aiming to create stimuli through the 

use of binaural waves in order to normalize the rhythm of the waves produced 

by our brain, enabling to reach the nervous system to assist in the alternative 

treatment of anxiety and insomnia.   

Resumo. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo 

de aplicativo mobile de média fidelidade, desenvolvido na ferramenta web 

Fluid.ui contendo a idealização das telas e suas funcionalidades. Visando 

criar estímulos por meio do uso de ondas binaurais com a finalidade de 

normalizar o ritmo das ondas produzidas pelo nosso cérebro, possibilitando 

atingir o sistema nervoso para auxiliar no tratamento alternativo de 

ansiedade e insônia.  

1. Introdução 

 

No ano de 1839, um físico alemão, Heinrich Wilhelm Dove (1803–1879), descobriu que 

podemos usar estímulos ou batidas sonoras para que nossas ondas cerebrais manifestem 

frequências específicas, que são denominadas ondas binaurais. A comunicação feita 

entre os neurônios, dentro do nosso cérebro, é feita através das sinapses que criam ondas 

cerebrais que acabam gerando estados de consciência conhecidos como: Alpha, Beta, 

Delta, Gama e Theta. Cada um desses estados de consciência geram frequências 

vibratórias específicas dentro do nosso cérebro, sendo possível, com a ajuda das ondas 

binaurais, atingirem estados específicos [Filimon, 2010]. 

Desde registros antigos, foi possível constatar que diversos rituais de povos de 

cultura africana e sul-americana, faziam o uso de ritmos e batidas, feitas através de 

tambores e outros instrumentos [Filimon, 2010]. De acordo com Filimon (2010), as 

ondas emitidas pelos instrumentos musicais são capazes de induzir o cérebro a uma 

espécie de estado de transe [Filimon, 2010]. 

O nosso cérebro é responsável por controlar tudo em nosso organismo, desde 

coisas mais básicas, como mexer nossos dedos, até coisas mais complexas como pensar 

e gerar emoções. Essas emoções e pensamentos produzidos por nosso cérebro geram 

ondas cerebrais, que de acordo com os pesquisadores Crick e Koch (2003), podem 

classificar as emoções conforme as ondas produzidas por nossos neurônios. 



Segundo Crick e Koch (2003), cada emoção que sentimos cria um registro de 

ondas cerebrais tão únicas que podem ser comparadas com impressões digitais, com 

isso, os cientistas tentam recriar essas impressões ou sensações, modulando frequências 

que correspondem às emoções desejadas. Nosso estado emocional pode influenciar em 

como lidamos com certas situações e convivemos socialmente, além disso, uma 

sobrecarga emocional pode fazer com que tenhamos atitudes não racionais que podem 

gerar problemas físicos como alergias e até infarto do miocárdio [Waldo, 2014]. 

Pesquisas têm mostrado que certas frequências cerebrais podem ajudar a 

promover alterações no nosso organismo como: a diminuição do estresse e da 

ansiedade, o relaxamento físico e a clareza mental, a sincronização dos dois hemisférios 

do cérebro, a criatividade e a liberação de endorfina [Stibal, 2011]. 

2. Referencial Teórico 

2.1. Ondas Binaurais  

A palavra binaural significa ouvir com dois ouvidos, onde cada um deles formam um 

canal receptor independente [Bonilla et al., 2016; Velasco, 2013]. De acordo com 

Bonilla et al. (2016) e Velasco (2013), quando escutamos algum som eles são captados 

por cada um dos nossos ouvidos sem interferência entre eles e com isso criam efeitos 

distintos em partes do nosso cérebro. Esse mecanismo é usado com objetivo de localizar 

de onde a fonte sonora se propaga, e isso, só é possível, pela comparação do que cada 

um de nossos ouvidos capta separadamente [Bonilla et al., 2016; Velasco, 2013].  

Acredita-se, que a sensação que as ondas binaurais são capazes de atingir estão 

relacionadas com a capacidade do nosso cérebro, juntamente com os nossos ouvidos, de 

captar em três dimensões a origem da fonte sonora [Da Silva et al., 2015]. De acordo 

com Góes (2018), essa capacidade esta ligada ao núcleo olivar superior no tronco 

cerebral. Dessa forma, quando há um estímulo sonoro ele é percebido pelo núcleo olivar 

e recebido pelo tálamo, que é responsável por receber e filtrar estímulos externos [Góes, 

2018]. Estes estímulos sonoros são transmitidos para o córtex, fazendo com que em 

poucos minutos ele possa acompanhar a fonte do estímulo sonoro ou alguma frequência 

específica [Da Silva et al., 2015; Rios & Glanzmann, 2015; Jimenez, 2012; Velasco, 

2013; Jirakittayakorn & Wongsawat, 2017]. 

  Frequências ou pulsos binaurais são estímulos sonoros, e a sua percepção no 

cérebro surge independente de estímulos físicos [Góes, 2018]. Segundo Góes (2018), 

estes estímulos ou frequências, chegam separadamente e simultaneamente em cada 

ouvido. Onde, pela característica assimétrica do nosso cérebro, interpreta 

matematicamente esses estímulos e faz com que ele recalcule a diferença entre elas e 

crie uma nova frequência denominada binaural, sendo possível apenas com o uso de 

fones estéreo [Jimenez, 2012; Reséndiz et al., 2015; Jirakittayakorn & Wongsawat, 

2017].  

Por exemplo, se uma frequência de 500Hz (Hertz) é enviada para a orelha 

esquerda e outra de 510Hz para a orelha direita (Figura 1), nosso cérebro perceberá uma 

frequência de 10Hz que é a diferença entre elas e fará com que o cérebro produza ondas 

cerebrais nessa mesma taxa de Hertz (Hz). 

 



Figura 1. Representação da frequência binaural, por Filimon (2010). 

 

 

 Existem cinco padrões diferentes de frequências que as ondas cerebrais podem 

trabalhar: Alpha, Beta, Delta, Gama e Theta, e estão presentes em diferentes regiões do 

cérebro (Figura 2). Cada uma delas atua dentro de faixas de frequências distintas e 

podem ser induzidas pelas ondas binaurais [Malmivuo & Plonsey, 1995]. 

Figura 2. Mapeamento das ondas cerebrais, por Hoffmann´s (2012). 

 

As frequências Gama estão entre 30 à 100Hz [Malmivuo & Plonsey, 1995]. E 

estão presentes quando temos algum tipo de estímulo relacionado a visão, tato e  

audição [Keil, 2001]. 

As frequências Beta (Figura 3) estão entre 13 a 30 Hz [Malmivuo & Plonsey, 

1995]. Essas frequências estão ligadas a atividades fundamentais, relacionadas à 

sobrevivência e associadas à atividade intelectual de alerta do cérebro [Filiman, 2010]. 

Outros estudos apontam que estas frequências estão presentes quando estamos 

resolvendo problemas, principalmente relacionados à área da Matemática [Reséndiz et 

al., 2015].                

Figura 3. Sinal de EEG (Eletrocéfalograma) de onda Beta, por Malmivuo 
& Plonsey (1995). 

 



As frequências Alpha (Figura 4), estão entre 8 a 13 Hz [Malmivuo & Plonsey, 

1995]. Essas ondas estão presentes no estado de relaxamento consciente, calmo e 

receptivo, estado típico da meditação [Filiman, 2010]. Estas frequências também estão 

presentes quando ficamos com os olhos fechados [Worden, 2004]. 

Figura 4. Sinal de EEG (Eletrocéfalograma) de onda Alpha, por Malmivuo & 
Plonsey (1995). 

 

 

As frequências Theta (Figura 5), estão entre 4 a 8 Hz [Malmivuo & Plonsey, 

1995]. De acordo com Le Scouarnec et al. (2001), a frequência Theta desempenha papel 

importante, atuando como auxiliar na diminuição da ansiedade leve. Filiman (2010) 

destaca que as ondas Theta também estão associadas à meditação profunda e ao sono 

acompanhado de sonho. Em sua pesquisa, a autora notou que as ondas Theta estão mais 

presentes em crianças, portanto, aprender e reter informações são muito mais fáceis para 

elas [Filiman, 2010]. Esta onda é a mais complicada de ser estudada, isso acontece pelo 

fato de que não é possível ter controle sobre ela por longos períodos, sem que as pessoas 

adormeçam [Siever, 1999]. 

Figura 5. Sinal de EEG (Eletrocéfalograma) da onda Theta, por Malmivuo & 
Plonsey (1995). 

 

 

As frequências Delta (Figura 6) estão entre 1 a 4 Hz [Malmivuo & Plonsey, 1995]. 

De acordo com Siever (1999), quanto mais alta a concentração de frequências Delta 

mais profundo é o sono e mais difícil é permanecer consciente neste estado. Filiman 

(2010) aponta que as ondas Delta também definem a condição clínica de inconsciência e 

são produzidas nos processos de autodegeneração ou autocura. Além disso, outro estudo 

destaca que a frequência Delta pode estar relacionada à diminuição da ansiedade e 

insônia [Le Scouarnec et al.,2001]. 

Figura 6. Sinal de EEG (Eletrocéfalograma) de onda Delta, por Malmivuo 
& Plonsey, 1995. 

 

 



2.2. Estudos sobre ondas binaurais para auxílio contra insônia e ansiedade 

 

Bell (1979) notou que quando há um aumento nas concentrações de ondas Theta 

no nosso cérebro, a latência do sono (tempo até a pessoa dormir) diminui 

consideravelmente. Este estudo foi realizado em uma mulher, com 42 anos, que 

apresentava insônia crônica e mesmo com o uso de medicamento aliado á técnicas de 

relaxamento, não estava conseguindo obter resultados satisfatórios. Diante disso, a 

paciente foi submetida á estudos que faziam o uso de sessões com ondas binaurais 

Theta, além das técnicas de relaxamento já usadas para uma comparação. Neste estudo, 

o autor notou que essas sessões utilizando as ondas binaurais, aumentaram 

significativamente as concentrações de ondas Theta em seu cérebro, obtendo uma 

melhoria significativa na qualidade do sono da paciente, mesmo após a suspensão do 

medicamento [Bell,1979]. 

Padmanabhan et al. (2005), testaram a diminuição da ansiedade pré-operatória 

em pacientes prestes a fazer uma cirurgia ambulatorial. Onde é aconselhável o paciente 

ter um baixo nível de ansiedade, para que o risco de algum problema ou trauma diminua 

[Padmanabhan et al., 2005]. Além disso, os benefícios se estendem ao pós-operatório, 

ajudando o paciente a estar apto para ir embora e continuar sua vida normalmente após 

o procedimento cirúrgico. Neste estudo, onde os pacientes foram submetidos a 

frequências Delta para a indução binaural, os resultados apontaram para uma 

diminuição considerável da ansiedade, confirmando que as ondas binaurais podem ser 

usadas para auxiliar pacientes no pré e pós-operatório (Padmanabhan et al., 2005). 

Wahbeh et al. (2007), realizaram uma pesquisa com pessoas que sofrem de 

transtornos de ansiedade leve. Neste estudo, os participantes foram convidados a ouvir 

uma gravação de estímulos de batimento binaural na faixa Delta/Theta, durante um mês, 

diariamente, por 30 minutos, detalhando suas classificações de ansiedade antes e após o 

tratamento [Wahbeh et al., 2007]. Os autores relataram que os pacientes registraram 

uma redução nos índices de ansiedade e um aumento no número de vezes que optaram 

por ouvir as gravações [Wahbeh et al., 2007]. Wahbeh et al., (2007) repetiram a 

pesquisa, submetendo os pacientes a estímulos de batimento binaural na frequência 

Delta por 30 minutos, diariamente, durante 60 dias, notando uma diminuição 

significativa nos escores de ansiedade das características avaliadas, mostrando assim ser 

uma possível opção para a diminuição da ansiedade. 

Pesquisas mais recente, têm utilizado as ondas binaurais em estudos visando 

observar a ação das frequências em pessoas com ansiedade e insônia. O estudo realizado 

por Renteria et al. (2014), onde o objetivo foi testar a onda Theta para a diminuição e o 

controle da ansiedade, foram usados dois grupos. Um grupo de controle, onde se 

utilizou sons tranquilos da natureza e um grupo experimental que fez o uso de 

frequências Theta [Renteria et al., 2014]. Segundo Renteria et al. (2014),  após os testes, 

foi possível concluir que ambos os grupos conseguiram atingir um estado de 

relaxamento e diminuição da ansiedade, enquanto eram submetidos aos impulsos 

sonoros. Contudo, após esses impulsos serem retirados, foi observado que o grupo de 

controle não manteve o mesmo estado de relaxamento e os níveis de estresse e 

ansiedade aumentaram [Renteria et al., 2014].  Enquanto o grupo experimental que 

estava sendo estimulado pelas ondas Theta, manteve o mesmo estado de relaxamento 

[Renteria et al., 2014]. Com isso, conclui-se que nesse estudo as ondas binaurais Theta 



desempenham um resultado positivo no auxílio do tratamento de ansiedade [Renteria et 

al., 2014]. 

De acordo com os estudos científicos aqui abordados optou-se por utilizar as 

ondas Delta e Theta para serem usadas inicialmente no aplicativo. Pois foram elas que 

se mostraram mais promissoras e eficazes para o auxilio no tratamento da ansiedade e 

insônia. 

  

4. Metodologia  

Para realização deste trabalho foi feito uma pesquisa bibliográfica para entender como 

as ondas binaurais funcionam e como elas podem ser usadas para o benefício no 

tratamento auxiliar da ansiedade e da insônia. Visto que as ondas binaurais 

demonstraram resultados positivos e promissores. Foi criado um protótipo de aplicativo 

para celular, de média fidelidade, com o intuito de mostrar como ele poderá funcionar e 

ser facilmente acessado por seus usuários. 

Para o desenvolvimento deste protótipo foi usado a ferramenta FluidUI (Figura 

7). Que é um navegador que faz uso do HTML5, CSS3 e Java Script. A ferramenta web 

faz uso do recurso de arrastar e soltar (drag-and-drop), com layouts de componentes 

pré-moldados, normalmente usados em aplicações para celular. O FluidUI fornece a 

opção para usuário navegar entre as telas do protótipo desenvolvido, de modo a testar as 

interações e se as funcionalidades estão de acordo com a proposta desejada. Para esta 

última funcionalidade, a própria ferramenta cria um código QR, onde com ele é possível 

qualquer usuário fazer o escaneamento e ter acesso às telas do protótipo desenvolvido 

em seu próprio celular.  

Figura 7. Tela de edição do protótipo na ferramenta web FluidUI. 

 

 

Para o desenvolvimento das ondas binaurais, foi usado o programa open source 

chamado Audacity (Figura 8). Este programa permite a edição de áudio de maneira 

simples e prática e, além disso, conta com diversos recursos. O fato de ser um programa 



gratuito, constantemente atualizado e o com diversas funcionalidades úteis, o Audacity 

é uma ferramenta muito utilizada. 

Figura 8. Tela do programa de edição de áudio Audacity. 

 

 

Para o desenvolvimento do diagrama de casos de uso, foi utilizada a ferramenta 

web chamada Lucidchart (Figura 9), que é amplamente usada na área de tecnologia. 

Essa ferramenta possui diversos layouts e funcionalidades prontas, que podem ser 

selecionadas de acordo com o diagrama que será desenvolvido. A ferramenta faz o uso 

do recurso de arrastar e soltar (drag-and-drop), tornando fácil e prático o 

desenvolvimento de diagrama.  Além disso, essa ferramenta permite que, 

simultaneamente, diversas pessoas possam acessar, colaborar e compartilhar o mesmo 

projeto.  

Figura 9. Tela da ferramenta web Lucidchart.  

 



5. Resultados 

Para auxiliar no levantamento de requisitos funcionais para o desenvolvimento do 

protótipo do aplicativo Indu, foi criado um diagrama de casos de uso (Figura 10) para 

demonstrar como as funcionalidades do aplicativo interagem com os stakeholders 

(pessoas que podem ser afetadas por um projeto ou empresa, de forma direta ou 

indireta). A partir disso, foi desenvolvido no diagrama um cenário com as sequências de 

passos e interações idealizados. 

Figura 10. Diagrama de caso de uso do protótipo do aplicativo Indu. 

 

   

O protótipo denominado Indu (Figura 11) ficou configurado inicialmente com 

oito telas. Uma tela inicial para que o usuário faça seu login e digite usuário e senha 

para acessar o aplicativo. Após efetuar o login, o usuário será direcionado a uma tela 

que ira explicar brevemente o objetivo e a finalidade do aplicativo. Ao clicar em 

próximo o usuário será direcionado a outra tela que irá explicar o passo a passo de como 

usar o aplicativo de maneira simples e prática.  

Vale ressaltar que as telas introdutórias apareceram de maneira obrigatória 

apenas no primeiro acesso ao aplicativo, podendo ser acessada posteriormente caso o  

usuário queira. Ao efetuar o login e passar pelas etapas iniciais o usuário será 

direcionada a tela principal do aplicativo, onde poderá acessar as funcionalidades 

relacionadas às ondas, o fórum e o perfil.  

As telas fórum e perfil foram desenvolvidos para demonstrar que haverá a 

possibilidade de alterar dados do perfil do usuário, além disso, terá a opção de entrar no 

fórum para trocar experiências com outros usuários de modo a aprimorar seu 



conhecimento e uso do aplicativo. Quando o usuário seleciona o ícone ondas é 

automaticamente direcionado para uma tela onde poderá selecionar o tipo de onda 

desejada.  

Na tela das ondas é possível optar por umas das três intensidades de frequência 

disponíveis para cada onda. Selecionado a intensidade, o usuário será direcionado para a 

tela principal que disponibiliza a função de ouvir o som da onda desejada. O acesso ao 

protótipo do aplicativo com as telas mencionadas e a simulação das funcionalidades esta 

disponível através do código QR (Figura 12), podendo ser acessado por sistemas 

Android ou IOS. 

Figura 11. Telas do protótipo do aplicativo Indu. 

  

  



  

  

 

Figura 12. Código QR para acesso às telas e simulação das funcionalidades 
criadas através da ferramenta “FluidUI”. 

 

 

7. Conclusões 

Conclui-se que o protótipo do aplicativo Indu demonstra potencial como uma boa 

alternativa de tornar as ondas binaurais tecnologicamente acessíveis ao público que 

busca formas alternativas no tratamento de ansiedade e insônia. O protótipo do 



aplicativo foi projetado para que seja usado de forma simples, tornando-o acessível a 

um público de diversas faixas etárias. Atrelado a estudos científicos que têm avaliado a 

eficácia do uso das ondas binaurais Alpha, Beta, Delta, Gama e Theta e seu uso em 

tratamentos diversos, incentiva-se que este aplicativo seja aprimorado, abrangendo as 

demais ondas binaurais, para que dessa forma seja possível se tornar um aplicativo com 

mais funcionalidades.  

Os resultados sobre a eficácia das ondas criadas neste estudo não puderam ser 

realizadas devido à falta de um profissional da área da neurociência, além de ser 

necessário o uso de um EEG (Eletroencefalograma) para fazer o monitoramento do 

usuário e analisar se as ondas cerebrais estão sendo estimuladas da maneira efetiva. 

Mesmo sem os resultados clínicos sobre as ondas binaurais criadas neste trabalho, às 

informações usadas para o desenvolvimento delas se encontram e estão baseados nos 

estudos realizados. Como ambições futuras, pretendesse tornar o aplicativo totalmente 

funcional e completo disponibilizando-o para ser baixado através das lojas de 

aplicativos conhecidas do mercado, além dos testes que não foram possíveis para ver a 

efetividade das ondas que serão usadas dentro do aplicativo. 
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