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Resumo:  

Interface Cérebro-Máquina (ICM) ou Interface Cérebro-Computador (ICC) 
é um sistema computacional capaz de estabelecer a comunicação entre a 

atividade neurofisiológica humana e um computador. Uma ICC híbrida 
(ICCh) consiste na combinação de dois ou mais tipos de ICC, duas ou mais 

técnicas de aquisição de sinal, ou, ainda, da combinação de uma ICC com 
outras técnicas de interação não baseadas em ICC. Já uma ICC Colaborativa 

(ICCc), integra a atividade cerebral de um grupo de indivíduos, com as 
principais finalidades de melhorar a classificação dos sinais ou aumentar a 

capacidade humana. Atualmente, no mercado, estão disponíveis 
equipamentos de baixo custo, que facilitam o acesso as ICCs. Um destes 

equipamentos é o Emotiv EEG, um Eletroencefalograma portátil, com 14 
eletrodos, que, além e registrar os sinais neurofisiológicos, os processa e 

disponibiliza em forma de medidas afetivas, ou ainda, medidas neurais. 
Ainda, a velocidade com que um sujeito responde a um desafio, pode 

sugerir o quão certo ele está sobre esta tomada de decisão, tornando-se 

assim, uma medida comportamental. Este trabalho tem como principal 
objetivo “Verificar se medidas neurais e comportamentais possuem relação 

com as tomadas de decisão corretas e incorretas, afim de poder estimar o 
quão correta ou incorreta é a resposta dada”. Como ferramenta de aquisição 

de sinal foi utilizado o Emotiv EEG. Além disso, este trabalho desenvolveu 
uma tarefa de tomada de decisão baseada em RSVP, além de armazenar 

de forma estruturada e sincronizada os dados coletados pelo emotiv EEG e 
a tarefa proposta. Foi executado um experimento com 10 participantes, no 

qual cada participante executou 112 ensaios. Para a análise dos dados, 
foram aplicadas técnicas de estatística foram empregadas tais como, 

análise descritiva, incluindo sumarização dos dados e gráficos de boxplots, 
e análise multivariada, utilizando regressão logística para estimar a relação 

entre medidas neurais e comportamentais com as decisões tomadas. A 



tarefa proposta mostrou-se eficiente, revelando nos resultados que a 
dificuldade empregada se mostrou efetiva. O banco de dados desenvolvido 

mostrou-se eficiente na sincronização dos dados da tarefa e as medidas 
registradas. Após diversas abordagens, não foi encontrado um modelo de 

regressão que pudesse explicar com alto poder explicativo os dados 
amostrados. O estudo realizado não permite confirmar se há relações entre 

medidas neurais e comportamentais e as tomadas de decisão, sejam elas 

corretas ou incorretas. 


