
C M Y K
CMYK

EEddiittoorraa:: Ana Paula Macedo
anapaula.df@dabr.com.br

3214-1195 • 3214-1172 / fax: 3214-1155

14 • CORREIO BRAZILIENSE • Brasília, quarta-feira, 3 de junho de 2015

O feriado de 4 de junho está chegando, e as Lojas e a Central de
Anúncios do Classificados funcionarão em horários especiais:

Para anunciar, ligue:

ou vá até uma de nossas lojas:
(61) 3342-1000 306 Norte • 107 Sul • SIA, trecho 3/4 • SIG, quadra 2 • Cruzeiro Velho,

AE bloco D20 • Taguatinga Centro, C12 • Taguatinga Sul, CSD 01
Núcleo Bandeirante, Multishopping • Ceilândia Norte, QNN 01

Horários de funcionamento • Lojas:2a a6a,das
9hàs18h,esábado,das8hàs12h. •Central de Anúncios:
2a a6a,das8hàs20h,esábado,das8hàs13h.

Antecipe o seu anúncio
e aproveite o feriado com
tudo A que você tem direito.

» ROBERTAMACHADO

Nada de controles remotos, gestos
ou comandos de voz. Se depen-
der de uma equipe de pesquisa-
dores norte-americanos, ne-

nhuma interface vai ficar no caminho en-
tre a sua vontade e os seus dispositivos
eletrônicos. Um sensor descrito em uma
edição recente da Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences (Pnas) permite
ao usuário enviar ordens a equipamentos
por meio de um simples sinal de pensa-
mento, e de uma forma tão discreta que
até parece mágica. Em vez de grandes ca-
pacetes cobertos de eletrodos, tudo o que
o dono do equipamento precisa usar é
uma pequena tatuagem colada à orelha.

O acessório é, na verdade, uma versão
miniaturizada dos conhecidos sistemas
de eletroencefalografia, que registram as
correntes elétricas emitidas pelo cérebro.
A grande diferença é que, agora, os pes-
quisadores conseguiram criar um sensor
tão pequeno que ele mal pode ser visto —
inclusive pelo usuário.

Apesar de lembrar uma tatuagem, a
solução tecnológica é um conjunto de
adesivos composto por três eletrodos:
um que fica colado à região auricular

superior; outro no osso mastoide, atrás
da orelha; e um terceiro no lóbulo. Os
componentes feitos de ouro são fabrica-
dos sobre um filme de polímero que se
dissolve depois de aplicado no usuário.

Os adesivos permanecem presos à pe-
le por até duas semanas. Podem ser usa-
dos durante a prática de exercícios físicos,
na hora de dormir e até mesmo no ba-
nho. O adesivo só começa a se despren-
der da pele quando o processo natural de
eliminação de células mortas descola a
camada em que ele está fixado.

O acessório é totalmente biocompatí-
vel e antialérgico, já que não usa cola pa-
ra se prender à pele. Conta com um siste-
ma inspirado nos pés das lagartixas, com
pequenas estruturas que se agarram na-
turalmente ao corpo sem machucar.
Também é flexível, o que ajuda a se man-
ter no lugar mesmo quando a pessoa se
movimenta. “O dispositivo não causa ne-
nhum problema ou dano ao tecido”, res-
salta Woon-Hong Yeo, professor da Virgi-
nia Commonwealth University e um dos
autores do estudo.

Sinaisespecíficos
Nos testes, o aparelho gerou sinais tão

bons quanto os dos equipamentos de ele-
troencefalograma (EEG) tradicionais. O
sensor acusou, por exemplo, mudanças
que indicavam se os voluntários estavam
fechando os olhos e permitiu que eles en-
viassem comandos para um sistema ele-
trônico. Com a ajuda de uma tela que al-
ternava a exibição de várias letras, os
usuários foram capazes de digitar a pala-
vra “computador” usando apenas a ativi-
dade elétrica do cérebro.

No entanto, os pesquisadores e espe-
cialistas ressaltam que esse tipo de

equipamento só alcança tipos específi-
cos de sinais: aqueles que podem ser
captados pela orelha do usuário. “Essa
mesma captura pode ser realizada com
um EEG convencional, não há diferen-
ça no processo de aquisição”, explica
Marilú Gomes da Silva, professora do
Departamento de Engenharia Biomé-
dica da Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPB).

“Mas a aquisição apenas nesse ponto
auricular não substitui a aquisição reali-
zada em toda a cabeça, ela funciona ape-
nas para interfaces cérebro-máquina que
utilizam potenciais visualmente evoca-
dos, que convencionalmente são realiza-
das na região occipital, na parte posterior
da cabeça”, ressalta a especialista brasilei-
ra e não participante da pesquisa. Interfa-
ces que utilizam, por exemplo, sinais da
imaginação do movimento para mover
próteses ou cadeiras de rodas exigem um
conjunto de eletrodos conectados em re-
giões diferentes da cabeça do usuário.

Os criadores da tecnologia acreditam
que a invenção possa ser adaptada para o
desenvolvimento de próteses mais sim-
ples e de máquinas inteligentes, assim
como diferentes interfaces máquina-
computador. “Mas, considerando a segu-
rança dos dados, talvez, nós precisemos
adicionar um sistema para evitar inva-
sões à rede sem fios”, ponderaYeo.

Por enquanto, o controle precisa fi-
car conectado a um computador com a
ajuda de fios, mas os criadores da tec-
nologia trabalham em uma versão to-
talmente wireless, que poderá inclusi-
ve ser usada como ferramenta de mo-
nitoramento para pacientes que preci-
sam acompanhar mudanças nos seus
sinais cerebrais, como pessoas que so-
frem com convulsões.

CriadosnosEUA,
microadesivospresosna

orelhapermitemque
usuários comandem

dispositivos eletrônicos
comopensamento

Controle coladonapele
O controle de dispositivos eletrôni-

cos por meio de sinais cerebrais é um
campo de pesquisa popular há déca-
das, mas somente nos últimos anos os
teatrais capacetes e aparatos cobertos
de fios têm sido substituídos por aces-
sórios realistas. Pesquisas como a nor-
te-americana trazem para a realidade
um antigo desejo da população de con-
versar com as máquinas, e que em bre-
ve pode se tornar rotina tão comum
quanto hoje são os smartphones.

Uma pesquisa feita pelo Instituto de
Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos
(IEEE) indicou que a mente humana se-
rá a tecnologia de escolha para controle
de dispositivos na vida cotidiana na
próxima década. O levantamento com
mais de 3 mil especialistas do setor
mostra que a onda dos equipamentos
vestíveis pode ser, na verdade, apenas
um passo em direção a uma era em que
humanos e máquinas vão se comunicar
por meio do pensamento.

O desafio, na opinião de Dean M. As-
lam, membro do IEEE e professor na
Michigan State University, é tornar os
sensores confortáveis. “A maioria dos
consumidores vai ser relutante em
manter os eletrodos na pele por duas
semanas. Mas, se, em vez de um contro-
le da mente inserido na pele, usarmos
um vestível, a tecnologia terá melhor
chance de chegar ao mercado a curto
prazo”, acredita. O especialista ressalta
que os aparelhos embutidos em roupas
serão usados em tarefas como abrir a
porta e controlar as luzes de casa. (RM)

No mercado,
em 10 anos


