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RESUMO 
 
DA CUNHA, José Carlos. Investigação em Estimulação Tátil por Jatos de CO2 Aplicada 
à Comunicação Alternativa. 2012. 119 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e 
Informática Industrial) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática 
Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2012. 
 
A estimulação vibrotátil tem sido utilizada para promover a comunicação alternativa em 
pessoas com deficiência visual e/ou auditiva. Por meio dela, ativam-se os receptores da pele 
que promovem a transdução do estímulo mecânico em uma resposta eletrofisiológica enviada 
ao SNC. O objetivo do presente trabalho e o de investigar a resposta à estimulação tátil por 
jato de CO2 como método de comunicação alternativa. Materiais e Métodos: desenvolveu-se 
um sistema de estimulação tátil por jato de CO2, no qual pressão e fluxo do gás são 
controlados e o gás é aplicado à pele por meio de uma agulha, cuja velocidade de 
deslocamento pode ser ajustada entre 20 e 100 mm/s. O instrumento atua como um plotter 

tátil. Foram realizados testes com 25 voluntários sem deficiências físicas e/ou cognitivas, nos 
quais avaliaram-se as respostas psicofísica e cognitiva e a taxa de reconhecimento correto de 
dezenove letras aplicadas na região abdominal, com intensidade estimulatória equivalente a 
três vezes o limiar de percepção. Resultados: o limiar de percepção da força encontrado foi de 
60 mgf e a estimulação fluxotátil foi realizada utilizando-se a força de 180 mgf. Em testes 
cegos, a melhor taxa de reconhecimento correto das letras atingiu a média de 68 (±17) %, e 
ocorreu na velocidade de 40 mm/s e frequência de 1,33 Hz. As letras D, O, M e N 
apresentaram as menores taxas médias de reconhecimento, com 29%, 37%, 47% e 51%, 
respectivamente, devido à morfologia das mesmas gerar dúvida na diferenciação entre elas, 
enquanto as melhores taxas foram observadas sobre as letras I, U, J e B com 87%, 71%, 68% 
e 65%, respectivamente. Conclusões: o sistema desenvolvido possibilitou a execução dos 
testes e a coleta das informações, necessárias à realização da pesquisa. Os resultados 
mostraram que a resposta psicofísica à estimulação fluxotátil está relacionada à faixa de 
frequência de resposta dos discos de Merkel, com resposta máxima em 1,33 Hz, 
correspondente a velocidade de deslocamento da agulha de estimulação em 40 mm/s. A 
morfologia das letras e a velocidade de deslocamento da agulha de estimulação influenciaram 
nas taxas de reconhecimento das letras.  
 
Palavras-Chave: Estimulação tátil, fluxotátil, comunicação alternativa, displays táteis, 
realidade aumentada.  
  



 

ABSTRACT 
 
DA CUNHA, José Carlos. Investigation in Tactile Stimulation by a CO2 Jet Applied to 
the Alternative Communication. 2012. 119 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e 
Informática Industrial) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática 
Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2012. 
 
Vibrotactile stimulation has been used to promote alternative communication for people with 
visual and hearing impairments. The stimuli activate the receptors of the skin that promote the 
transduction of mechanical stimuli into an electrophysiological response sent to the CNS. 
Objective: to investigate the response to tactile stimulation by a CO2 jet as a method of 
alternative. Materials and Methods: a cutaneous stimulation system was developed which 
yields jets of CO2 on the subject’s skin at stimulating speeds varying from 20 up to 100 mm/s, 
by means of an injection needle. The instrument acts as a tactile plotter. Tests were conducted 
in twenty five volunteers without physical and/or cognitive disabilities in whose the 
psychophysical and cognitive responses were evaluated as well as the rate of correct 
recognition of nineteen characters applied to the abdominal region, with the stimulus intensity 
equivalent to three times the threshold of perception. Results: a force perception threshold of 
60 mgf was found and the fluxtactile stimulation was performed using a force of 180 mgf. In 
blind tests, the best rate of correct character recognition had an average of 68 (± 17)%, and 
occurred at the speed of 40 mm/s and frequency of 1.33 Hz. The characters D, O, M and N 
have shown the lower average rate of recognition with 29%, 37%, 47% and 51%, 
respectively, due to the uncertainty generated by their similar morphology, whereas the best 
rates were observed for letters I, U, J, and B with 87%, 71%, 68% and 65%, respectively. 
Conclusions: the developed system enabled the experimental research and the acquisition of 
information necessary for carrying out the research. The results have shown that the 
psychophysical responses to fluxtactile stimuli are related to the frequency response of the 
Merkel discs, with maximal performance at 1.33 Hz, corresponding to the speed of the 
stimulation needle of 40 mm/s. The morphology of the graphical characters and the 
stimulation needle speed influenced the rates of letters recognition. 
 
Keywords: Tactile stimulation, fluxtactile, alternative communication, tactile display, 
augmented reality.  
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1 I�TRODUÇÃO 

 

 Criar alternativas que melhorem a inserção social de um indivíduo portador de 

necessidades especiais é sempre o foco quando se desenvolvem pesquisas na área de 

engenharia de reabilitação e uma nova estratégia de comunicação tátil que proporcione esta 

inserção é um fator relevante (ARAÚJO, 2009; CUNHA et al., 2009; SCHIRMER et al., 

2007). A técnica de comunicação alternativa por meio de estimulação tátil empregando jatos 

de ar vem sendo estudada por outros pesquisadores (BENHADJ e OUAZZANE, 2003; BLISS 

et al., 1966). Hamalainen et al. (1985) e Hashimoto et al. (1987; 1990; 1991-a, b; 1992-a, b; 

2000) utilizaram essa técnica como meio de estimulação neurossensorial com o objetivo de 

avaliar e diagnosticar funções no âmbito da neurologia, da psicologia e da psicofísica. 

Diferentemente das demais pesquisas, nesta tese, aplica-se jatos de CO2 de modo 

contínuo para transferir informações à pele por meio de um plotter cartesiano. Os resultados 

deste estudo poderão ser aplicados à (re)abilitação de pessoas com deficiências visuais e/ou 

auditivas, assim como uma forma de comunicação suplementar para quaisquer indivíduos que 

necessitem controlar dispositivos, máquinas e equipamentos, nos quais a ampliação dos canais 

de comunicação torne-se um fator de segurança (SCHIRMER et al., 2007). 

 Em especial, a investigação das propriedades neurofisiológicas da pele sob o efeito do 

fluxo de um gás inerte, relacionado ao controle dinâmico de informações pode fornecer 

subsídios para outras pesquisas voltadas não somente à comunicação tátil, mas também aos 

diagnósticos e pesquisas neurológicas referentes aos canais de comunicação sensorial e à 

resposta neurofisiológica, psicofísica e cognitiva (GESCHEIDER, 1997). A utilização da pele 

como um canal de informação pode agregar benefícios quando as modalidades visual e/ou 

auditiva estão sobrecarregadas. O cérebro raramente processa eventos do mundo físico através 

da sinalização de apenas uma modalidade sensorial. Ao invés disso, usa informações 

recebidas por várias modalidades sensoriais simultaneamente a partir das quais é capaz de 

interpretar o que está acontecendo ao redor (BEAR et al., 2008).  

 A literatura que aborda o tema concentra-se na resposta somatossensorial à 

estimulação por jato de ar comprimido, não explorando as possibilidades alternativas na 

comunicação tátil. Desta forma, esta tese abre novos horizontes na comunicação fluxotátil 

para as áreas educacional, cultural e científica, introduzindo uma nova tecnologia para a 

inserção social de deficientes auditivos e/ou visuais.  

13 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA  

 
 Nas últimas décadas, novas tecnologias assistivas, muitas baseadas em eletrônica e 

computação, têm sido adaptadas para formas mais efetivas de promover a substituição 

sensorial (CUNHA et al., 2009). Isto é especialmente aplicável às melhorias proporcionadas 

aos cegos. Por exemplo, o acesso a textos impressos e outras formas de interface tem sido 

aprimorado com o uso dessas tecnologias: display eletrônico de Braille, display vibrotátil de 

impressão e display de conversão fala-texto. Para o reconhecimento de obstáculos e do 

ambiente, sensores ultrassônicos vêm sendo empregados em conjunto com atuadores 

auditivos e/ou táteis. Para ajudar na localização em ambientes abertos, as tecnologias 

assistivas têm incluído sistemas de navegação utilizando GPS e sinalização eletrônica por tons 

ou por voz (LOOMIS, 2003), portanto, utilizando dispositivos de audição. Para pessoas 

surdas, a melhoria de acesso à linguagem falada tem sido possível pelo reconhecimento 

automático da fala acoplado a sistemas de conversão de voz em texto; outros projetos vêm 

sendo desenvolvidos com displays de comunicação vibrotáteis e com displays de síntese 

visual para linguagem de sinais. No caso de indivíduos surdocegos, pesquisas exploratórias 

têm sido conduzidas com sistemas Tadoma eletromecânicos e com sistemas de linguagem 

táteis (CUNHA et al., 2009; COOPER, 2008; CHATTERJEE et al., 2007; KACZMAREK, 

2000; SZETO e CHRISTENSEN, 1988; TAN et al., 1994; REILLY, 1992). O Tadoma 

baseia-se no método de comunicação por detecção das vibrações do sistema fonador no 

ensino da fala. Neste método, o aprendiz tem que colocar uma ou, na fase inicial, as duas 

mãos sobre a face da pessoa que está falando, com o polegar tocando suavemente o lábio 

inferior e os outros dedos pressionando levemente as cordas vocais. Alguns indivíduos, com 

muita habilidade, podem compreender o Tadoma com a velocidade próxima à da audição 

normal. Este método foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1926, quando 

Sophia Alcorn conseguiu comunicar-se com os surdocegos Tad e Oma, nomes que deram 

origem à palavra “tadoma” (REED et al., 1978, 1985; KENT, 1984; RABINOWITZ e 

DURLACH, 1989; NORTON et al., 1977; LEOTTA, et al., 1988). 

 A perda de qualquer das funções sensoriais causa um desequilíbrio na percepção 

humana, seja em maior ou menor escala. A interação com o ambiente é tão eficaz e 

espontânea que é difícil avaliar as extensas operações subjacentes até mesmo à experiência 

sensorial mais simples. As pernas utilizam-se de sensores para aplicar a força necessária à 

sustentação e ao movimento; o sistema proprioceptivo mantém o indivíduo em equilíbrio, a 

visão proporciona uma percepção panorâmica do ambiente e ao mesmo tempo reforça o senso 
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de orientação, direção e equilíbrio; o sentido da audição está em constante atenção aos sons 

que o cercam e o alertam de situações de perigo; o olfato e o paladar propiciam a percepção 

de cheiros e gostos, agradáveis ou não, sobre a região pela qual se caminha. Simultaneamente, 

o indivíduo pode ter a percepção da umidade do ar, frio ou calor, sede ou fome, cansaço, 

dores musculares, e uma série de sensações que lhe são informadas ininterruptamente ao 

longo da vida (KANASHIRO, 2003). 

 Entretanto, os cinco sentidos humanos foram, por muito tempo, considerados únicos. 

Mais recentemente, estudos mostraram, por exemplo, que a sensibilidade da pele é capaz de 

produzir outras evidências de que os sentidos humanos são mais do que cinco (O'SULLIVAN 

et al., 2010; LOZANO et al., 2009; YUAN, 2003; OLIVEIRA, 2005). Certas funções que 

antes eram agrupadas sob tato são agora consideradas como sentidos distintos (LENT, 2010). 

Por exemplo, os receptores da dor reagem a estímulos mecânicos, térmicos e químicos e 

fazem distinção entre eles. Outros sensores indicam coceira. O corpo tem também muitos 

sentidos internos, que desempenham outros papéis, por meio de sensores que detectam 

mudanças que ocorrem dentro do organismo, anunciando sensações como fome, sede, 

cansaço, dor interna e a necessidade de respirar ou de ir ao banheiro (BEAR et al., 2008). Em 

cooperação com o relógio biológico, os sensores internos detectam a sensação de cansaço no 

fim do dia, ou de desconforto em caso de viagem aérea com mudança de fuso horário. De 

fato, como se pode perceber a passagem do tempo, tem-se sugerido que a noção de tempo seja 

acrescentada à lista de sentidos (BEAR et al., 2008; LENT, 2010; KANDEL et al., 2000; 

LUNDY-EKMAN, 2000). 

 Diversos autores têm sugerido que os sentidos dos seres humanos – visão, olfato, 

audição, tato e paladar – enquanto receptores sensoriais de mensagens do ambiente e 

ativadores de sinapses, são igualmente transmissores de experiências emocionais. Os órgãos 

sensoriais permitiriam aos seres humanos ter uma percepção intensa do espaço, de modo a 

criar um modelo espacial e temporal do mundo por intermédio dos sentidos. Essas relações de 

construção dos sentidos ocorrem por meio de um processo cognitivo, o qual possui fases 

distintas de percepção (campo sensorial), seleção (campo da memória) e atribuição de 

significados (campos de raciocínio) (LENT, 2010; BEAR et al., 2008). De modo geral, outros 

estudos de percepção ambiental diferenciam a percepção da cognição: a primeira refere-se a 

situações em que a resposta depende das propriedades físicas e dos estímulos, enquanto a 

segunda relaciona-se ao conhecimento e, assim, a vários meios de consciência, significado e 

simbolismo (KANASHIRO, 2003; KANDEL et al., 2000). 



 

 Na Figura 1, representa

ambiente percebido pode ser imaginado a partir de estímulos exteriores e, por outro lado, 

como os filtros podem evocar ou “

importante destacar que os filtros pod

mundo percebido como um todo coerente. Paralelamente, a interação das pessoas para com o 

meio ambiente também depende de certos significados individuais construídos. Basicamente, 

pode-se afirmar que imagens 

incorporam certos tipos de “ideais” e um determinado conhecimento de como o mundo “real” 

funciona. Uma imagem, segundo

entre o real e o imaginário

todos os sentidos.  

Figura 1 - Modelo de percepção sensorial considerando os aspectos psicofísicos e cognitivos 
e  os aspectos relacionados às deficiências físicas
Fonte: Adaptado de Kanashiro

 
 
 Se, por um lado, a 

sentidos, como descrito, principalmente pela visão e pela audição, há que se considerar o caso 

no qual esses sentidos estão prejudicados e, em casos extrem

um indivíduo cego ou surdo, o mundo torna

existem múltiplas deficiências sensoriais, na qual audição e visão são deficitárias ou ausentes 

e ainda podem estar associadas a outros 

física, intelectual ou emocional e dificuldade de aprendizagem, as dificuldades são muito 

maiores. Nesses casos, com muita frequência os canais 

afetados, pois outros sistemas, 

também o são, criando sérias limitações no funcionamento

representa-se um modelo perceptivo, o qual sugere como o meio 

ambiente percebido pode ser imaginado a partir de estímulos exteriores e, por outro lado, 

como os filtros podem evocar ou “distorcer” diferentes imagens do

importante destacar que os filtros podem variar culturalmente, resultando na imagem do 

mundo percebido como um todo coerente. Paralelamente, a interação das pessoas para com o 

meio ambiente também depende de certos significados individuais construídos. Basicamente, 

imagens são tipos de estruturas ou de esquemas imaginativos que 

incorporam certos tipos de “ideais” e um determinado conhecimento de como o mundo “real” 

funciona. Uma imagem, segundo Kanashiro (2003), vai estabelecer-se em “uma cooperação 

io”. Um ser humano percebe o mundo simultaneamente através de 

Modelo de percepção sensorial considerando os aspectos psicofísicos e cognitivos 
os aspectos relacionados às deficiências físicas.  

Kanashiro (2003). 

Se, por um lado, a percepção do mundo acontece pelo conjunto das percepções

sentidos, como descrito, principalmente pela visão e pela audição, há que se considerar o caso 

no qual esses sentidos estão prejudicados e, em casos extremos, totalmente ausente

um indivíduo cego ou surdo, o mundo torna-se cheio de obstáculos, para aqueles em que 

existem múltiplas deficiências sensoriais, na qual audição e visão são deficitárias ou ausentes 

e ainda podem estar associadas a outros comportamentos e comprometimentos

física, intelectual ou emocional e dificuldade de aprendizagem, as dificuldades são muito 

maiores. Nesses casos, com muita frequência os canais visual e auditivo não são os únicos 

afetados, pois outros sistemas, como o tátil, o vestibular, proprioceptivo, olfativo e o gustativo 

também o são, criando sérias limitações no funcionamento, aprendizagem e desenvolvimento 
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modelo perceptivo, o qual sugere como o meio 

ambiente percebido pode ser imaginado a partir de estímulos exteriores e, por outro lado, 

distorcer” diferentes imagens do mundo “real”. É 

em variar culturalmente, resultando na imagem do 

mundo percebido como um todo coerente. Paralelamente, a interação das pessoas para com o 

meio ambiente também depende de certos significados individuais construídos. Basicamente, 

são tipos de estruturas ou de esquemas imaginativos que 

incorporam certos tipos de “ideais” e um determinado conhecimento de como o mundo “real” 

se em “uma cooperação 

ltaneamente através de 

 
Modelo de percepção sensorial considerando os aspectos psicofísicos e cognitivos  

percepção do mundo acontece pelo conjunto das percepções dos 

sentidos, como descrito, principalmente pela visão e pela audição, há que se considerar o caso 

os, totalmente ausentes. Se, para 

se cheio de obstáculos, para aqueles em que 

existem múltiplas deficiências sensoriais, na qual audição e visão são deficitárias ou ausentes 

mportamentos e comprometimentos nas áreas 

física, intelectual ou emocional e dificuldade de aprendizagem, as dificuldades são muito 

visual e auditivo não são os únicos 

como o tátil, o vestibular, proprioceptivo, olfativo e o gustativo 

, aprendizagem e desenvolvimento 
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do indivíduo. No caso de um indivíduo com surdocegueira, este não é um surdo que não pode 

ver, nem um cego que não pode ouvir. Não se trata de uma simples somatória de surdez e 

cegueira, nem só de um problema de comunicação e percepção. Quando a visão e a audição 

estão gravemente comprometidas, os problemas relacionados à aprendizagem dos 

comportamentos socialmente aceitos e a atenção ao meio multiplicam-se, limitando a este 

indivíduo a antecipação do que vai ocorrer a sua volta, diminuindo sensivelmente sua 

motivação na exploração do ambiente em que convive; requerendo, desta forma, incentivos 

extras para que desenvolvam novas formas de aprendizagem para compensar suas 

dificuldades visuais e auditivas e para estabelecer e manter relações interpessoais. Para essas 

pessoas, as trocas interativas precisam ser orientadas para o desenvolvimento dos sentidos 

remanescentes, entre eles o cutâneo, o cinestésico corporal e sensorial, o gustativo e o 

olfativo, como forma de acesso à informação na ausência dos sentidos da visão e audição.  

 Pelo modelo perceptivo mostrado na Figura 1, percebe-se que com a utilização de 

mecanismos adequados de estimulação em indivíduos surdocegos, pode-se melhorar sua 

interação com o meio em que vivem, oferecendo-lhes novas perspectivas de socialização e 

educação, a partir de estímulos exteriores. Se forem considerados os filtros como formas 

distintas de decodificar as informações ambientais, podem-se evocar diferentes imagens de 

mundo “real”. Como esses “filtros” podem variar culturalmente e, no caso específico de um 

indivíduo surdocego, dependem da construção de imagens virtuais por meio de outras 

percepções que não as visuais e auditivas, a imagem formada do mundo real não pode ser 

percebida como um todo coerente, mas sim como percepções muito débeis, dependentes de 

certos significados individuais construídos ao longo de suas vidas. Como os dois principais 

canais de percepção nos surdocegos estão ausentes, restam os demais, principalmente o tato, 

que pode fornecer um universo de informações, se utilizados de forma otimizada. Segundo 

Castro e Cliquet (2001), a função tátil serve como uma entrada sensorial suplementar, 

podendo auxiliar e até mesmo substituir outra função sensorial.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a resposta à estimulação tátil por jato 

de CO2 como método de comunicação alternativa.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Especificamente, pode-se elencar os seguintes objetivos: 

 

(1) desenvolver um sistema eletrônico-mecânico-pneumático que possibilite a transferência de 

informações táteis por meio de um fluxo de CO2; 

 

(2) criar um protocolo de avaliação psicofísica e cognitiva para testes in vivo;  

 

(3) avaliar a taxa de reconhecimento correto das informações táteis transferidas pelo 

dispositivo desenvolvido na região abdominal dos sujeitos envolvidos nos testes. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 
 O método de estimulação fluxotátil proposto configura-se como uma nova forma de 

comunicação para pessoas com deficiências auditiva e/ou visual ou como uma forma de 

comunicação em realidade aumentada. A estimulação tátil por fluxo de gás assemelha-se à 

estimulação pelo toque na pele, na qual um indivíduo passa informações a outro por meio de 

toques na pele do interlocutor, desenhando, proporcionando a noção de tempo ou duração de 

eventos, fazendo contagens, alertando, etc. (HASHIMOTO,1987; HAMALAINEN et al., 

1985). Outra vantagem do método fluxotátil proposto é sua resolução espacial que, ao 

contrário das estimulações eletrotátil e vibrotátil, não depende do número de elementos de 

estimulação (eletrodos e dispositivo de geração de tato, respectivamente). Como a agulha de 

injeção, utilizada para aplicação do fluxo do gás sobre a pele, pode ser movimentada 

continuamente em um sistema de plotter em duas dimensões, os pontos de estimulação da 

pele são posicionados contiguamente, estimulando sequencialmente os diferentes campos 

receptivos da região estimulada (CUNHA et al., 2010). 

 A originalidade do trabalho reside no fato de se utilizar um único elemento de 

sensibilização tátil, no caso uma agulha de injeção pela qual os parâmetros de estimulação 

pelo fluxo de gás são liberados, avaliando-se o potencial de percepção psicofísica e cognitiva 

do indivíduo sob estimulação fluxotátil espacialmente contínua, pela utilização de um plotter 

2-D, ao contrário de estimulações amostradas quando da utilização de displays vibrotáteis ou 

eletrotáteis, nos quais o número de elementos sensores é limitado.  
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Outros pesquisadores como Hamalainen et al. (1985), Hashimoto (1987) e Hashimoto 

et al. (1990; 1991-a; 1992-b; 2000) realizaram trabalhos relacionados à resposta neuronal de 

indivíduos sob o efeito da estimulação por jatos de ar comprimido, principalmente na 

avaliação de reflexo motor e/ou sensorial no estudo de patologias e deficiências. Benhadj e 

Ouazzane (2003) e Bliss et al. (1966) utilizaram o jato de gás em matrizes táteis, de forma 

semelhante aos displays vibrotáteis, nos quais o número de pontos de estimulação é limitado.   

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 
Esta tese está organizada em seis capítulos. No Capítulo 2, apresenta-se a 

fundamentação teórica com a revisão da literatura sobre os métodos de estimulação tátil e da 

fisiologia envolvida nos processos de percepção tátil. O Capítulo 3 descreve a instrumentação 

desenvolvida e os procedimentos experimentais. No Capítulo 4, mostram-se os resultados 

obtidos a partir dos protocolos aplicados. No Capítulo 5, discutem-se os resultados à luz da 

literatura consultada. Por fim, no Capítulo 6, sintetizam-se as conclusões resultantes da 

pesquisa realizada e apresentam-se sugestões para futuros trabalhos. 
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2 FU�DAME�TAÇÃO TEÓRICA 
 

Nesse capítulo, apresentam-se conceitos e subsídios teóricos necessários ao 

entendimento da pesquisa, abrangendo principalmente o estado da arte em estimulação tátil 

para a comunicação alternativa, assim como aspectos relacionados à fisiologia e à psicofísica 

associadas à comunicação tátil. 

 

2.1 MECANORRECEPTORES DA PELE 

 
 A pele contém diversos tipos de receptores sensoriais, que podem ser classificados 

como mecanorreceptores e são formados por estruturas anátomofisiológicas que captam 

estímulos mecânicos, recebendo e decodificando uma série de sensações táteis. A pele é o 

maior órgão sensorial do ser humano e recebe, a todo instante, diversos tipos de estímulos que 

são enviados ao SNC (BEAR et al., 2008). Há uma grande área do córtex cerebral 

responsável pela coordenação das funções sensoriais da pele, em particular das mãos e dos 

lábios. Muitos dos receptores sensoriais da pele são terminações nervosas livres. Algumas 

delas detectam dor, outras detectam frio e outras calor (LENT, 2010). Os neurônios 

associados aos receptores decodificam a intensidade do estímulo através da frequência com 

que os potenciais de ação são gerados, de forma que estímulos muito fortes evocam elevados 

potenciais nos receptores que, quando atingem o limiar de excitação, geram potenciais de 

ação com uma frequência elevada. A intensidade do estímulo também pode ser decodificada 

segundo a densidade de receptores para o dado estímulo. Estímulos fortes ativam um grande 

número de neurônios receptores (BEAR et al., 2008; KANDEL et al., 2000). 

 Uma característica especial dos receptores sensoriais em geral, e dos 

mecanorreceptores em particular, é o fato que, depois de determinado período de tempo, estes 

adaptam-se total ou parcialmente aos estímulos a que são sensíveis, respondendo, inicialmente 

com uma frequência de impulsos muito alta e, com o passar do tempo, com uma queda 

progressiva da frequência de resposta, até que, finalmente, muitos deles deixam de responder 

(LENT, 2010). Quanto à adaptação, existem dois tipos de receptores: os de adaptação lenta e 

os de adaptação rápida (BEAR et al., 2008). Evidentemente, esta é uma característica crítica 

quando se deseja desenvolver sistemas de comunicação alternativa pelo tato, pois a forma e a 

frequência com que se estimula a pele podem ser prejudicadas se uma estratégia errada for 

empregada. 
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Segundo Bear et al. (2008) e Lent (2010), no caso dos receptores de adaptação lenta, 

enquanto o estímulo estiver presente, continuam a transmitir impulsos, mantendo o cérebro 

constantemente informado sobre a situação corporal e sua relação com o meio ambiente, 

permitindo que se obtenha uma ideia do tempo de duração do estímulo. Já no outro caso, os 

receptores adaptam-se de forma rápida e reagem fortemente enquanto uma variação está 

ocorrendo. Estes só são estimulados quando ocorrem alterações na potência do estímulo, 

como nos corpúsculos de Pacini, nos quais uma pressão súbita aplicada sobre a pele excita 

esse receptor por alguns milissegundos e, em seguida, essa excitação acaba, mesmo que a 

pressão continue. Quando a pressão é liberada, esse receptor é capaz de transmitir novamente 

o sinal. 

 A intensidade de um estímulo é determinada pela frequência de disparo do potencial 

de ação e pelo número de receptores e neurônios sensitivos excitados no processo. Assim, 

quando se aplica um estímulo qualquer em uma região da pele, atinge-se uma determinada 

população de receptores, que promoverá potenciais de ação para o SNC. Os neurônios 

centrais atingidos pelo sinal aferente são conectados por interneurônios inibitórios que, ou por 

meio de inibição lateral, ou por inibição progressiva, restringem a resposta à área central 

excitatória do campo receptor ou campo receptivo da pele (BEAR et al., 2008). Por exemplo, 

na palma da mão há uma grande quantidade de receptores, o que diminui o tamanho do campo 

receptivo de cada população de neurônios. Por outro lado, na região dorsal, o número de 

receptores é menor, ampliando o campo de cada população de neurônios e conferindo a esta 

região corporal uma menor capacidade de distinção entre dois pontos, em comparação à mão. 

Quanto melhor a resolução espacial, maior é a densidade de receptores com campos 

receptivos pequenos e maior a área cortical dedicada para o processamento da informação 

dessa região do corpo (BEAR et al., 2008; LENT, 2010). Desta forma, pode-se inferir que 

diferentes regiões da superfície corporal apresentam diferentes campos receptivos e, portanto, 

apresentam capacidades específicas de distinguir sensações em pontos próximos, podendo 

esta característica ser associada à resolução espacial da pele. A Figura 2 ilustra esta 

sensibilidade relativa à posição na superfície corporal, com referência ao nível de 

discriminação entre dois pontos próximos excitados, e o Quadro 1 apresenta os diferentes 

níveis de sensibilidade tátil em função da localização corporal (MYLES e BINSEEL, 2007). 

 A pele com pelos e a pele glabra possuem uma variedade de receptores sensoriais nas 

camadas da derme e da epiderme, sendo os mais importantes os discos de Merkel, sensíveis à 

pressão, os corpúsculos de Meissner, responsáveis pelo tato; os corpúsculos de Pacini, 

sensíveis a vibrações; os corpúsculos de Krause, sensíveis ao frio; os corpúsculos de Ruffini, 



 

sensíveis ao calor e as terminações nervosas livres, res

dor, como pode ser visto na 

terminações nervosas livres, todas elas estão associadas

2008; LENT, 2010; REILLY, 1992

Discos de Merkel, que inervam a pele densamente (aproximadamente 100 por cm

dos dedos), respondem muito bem numa faixa de 

 

Figura 2 - Discriminação seletiva entre dois pontos na superfície corporal em milímetros 
Fonte: Bear et al. (2008).

Quadro 1 - Regiões do corpo humano em relação às regiões com maior sensibilidade para a de menor 
sensibilidade tátil. 

Medidas de sensibilidade 
tátil 

Localização no corpo (apresentada na ordem decrescente de sensibilidade)

Sensibilidade à pressão Testa (face), tronco, dedos, membros inferiores
Discriminação entre dois 
pontos 

Língua, lábios, dedo / palma da mão, dedos dos pés, face,  pés, braços, tronc
inferior

Localização de um ponto Região do rosto, dedos, palmas das mãos, abdômen, braços, pernas, peito, coxa
Sensibilidade à vibração Mãos, solas dos pés, região da laringe, abdômen, região da cabeça, região glútea

Fonte: Myles e Binseel (2007). 
 

Os diferentes campos receptivos 

são muito pequenos, atingindo alguns milímetros, estando localizados principalmente nas 

mãos. Já para os corpúsculos de Ruffini e de Pacini, esses campos receptivos são maio

sensíveis ao calor e as terminações nervosas livres, responsáveis por transmitir a sensação de 

dor, como pode ser visto na Figura 3, cada receptor tem um axônio e, com exceção das 

terminações nervosas livres, todas elas estão associadas a tecidos não-

; REILLY, 1992). Conforme listado no Quadro 2, pode

de Merkel, que inervam a pele densamente (aproximadamente 100 por cm

dos dedos), respondem muito bem numa faixa de frequência entre 0,3 e 3 Hz.

Discriminação seletiva entre dois pontos na superfície corporal em milímetros 
2008). 

 
Regiões do corpo humano em relação às regiões com maior sensibilidade para a de menor 

Localização no corpo (apresentada na ordem decrescente de sensibilidade)

Testa (face), tronco, dedos, membros inferiores 
Língua, lábios, dedo / palma da mão, dedos dos pés, face,  pés, braços, tronc
inferior 
Região do rosto, dedos, palmas das mãos, abdômen, braços, pernas, peito, coxa
Mãos, solas dos pés, região da laringe, abdômen, região da cabeça, região glútea
 

Os diferentes campos receptivos dos corpúsculos de Meissner e dos discos de Merkel 

são muito pequenos, atingindo alguns milímetros, estando localizados principalmente nas 

mãos. Já para os corpúsculos de Ruffini e de Pacini, esses campos receptivos são maio

Abdômen 
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entre 0,3 e 3 Hz. 

 
Discriminação seletiva entre dois pontos na superfície corporal em milímetros  

Regiões do corpo humano em relação às regiões com maior sensibilidade para a de menor 

Localização no corpo (apresentada na ordem decrescente de sensibilidade) 

Língua, lábios, dedo / palma da mão, dedos dos pés, face,  pés, braços, tronco 

Região do rosto, dedos, palmas das mãos, abdômen, braços, pernas, peito, coxa 
Mãos, solas dos pés, região da laringe, abdômen, região da cabeça, região glútea 

dos corpúsculos de Meissner e dos discos de Merkel 

são muito pequenos, atingindo alguns milímetros, estando localizados principalmente nas 

mãos. Já para os corpúsculos de Ruffini e de Pacini, esses campos receptivos são maiores.  



 

Com relação à frequência de resposta dos diferentes mecanorreceptores aos estímulos 

de longa duração, os corpúsculos de Meissner e de Pacini apresentam uma tendência de 

responder rapidamente no início do estímulo, interrompendo as descargas na sequên

mesmo que os estímulos continuem, o que os caracteriza como receptores de adaptação 

rápida. Outros receptores, como os discos de Merkel e os corpúsculos de Ruffini, são de 

adaptação lenta, gerando uma resposta mais persistente durante estímulos prolon

Figura 4 mostra o padrão de resposta ao estímulo de receptores de adaptação lenta e rápida, 

com relação ao tamanho do campo receptivo. Nesse experimento, utilizou

estímulo mecânico que é pressionada contra a pele do indivíduo, em d

mão, dentro de um campo receptivo, atingindo alguns mecanorreceptores como os 

corpúsculos de Meissner e de Pacini, que respondem rapidamente no início, interrompendo na 

seqüência os disparos, mesmo que os estímulos continuem. Já para o

os corpúsculos de Ruffini, constata

prolongado, caracterizando

CARPENTER, 1993). 

 

Quadro 2: os quatro maiores receptores tátei

Receptor Faixa de frequência (Hz)

Disco de Merkel 0,3 

Corpúsculo de Meissner 3 

Corpúsculo de Ruffini 15 

Corpúsculo de Pacini 10 

Fonte: Lent ( 2010). 

  

Figura 3 - Receptores somáticos da pele
Fonte: Bear et al

Com relação à frequência de resposta dos diferentes mecanorreceptores aos estímulos 

de longa duração, os corpúsculos de Meissner e de Pacini apresentam uma tendência de 

responder rapidamente no início do estímulo, interrompendo as descargas na sequên

mesmo que os estímulos continuem, o que os caracteriza como receptores de adaptação 

rápida. Outros receptores, como os discos de Merkel e os corpúsculos de Ruffini, são de 

adaptação lenta, gerando uma resposta mais persistente durante estímulos prolon

Figura 4 mostra o padrão de resposta ao estímulo de receptores de adaptação lenta e rápida, 

com relação ao tamanho do campo receptivo. Nesse experimento, utilizou

estímulo mecânico que é pressionada contra a pele do indivíduo, em d

mão, dentro de um campo receptivo, atingindo alguns mecanorreceptores como os 

corpúsculos de Meissner e de Pacini, que respondem rapidamente no início, interrompendo na 

seqüência os disparos, mesmo que os estímulos continuem. Já para os discos de Merkel e para 

os corpúsculos de Ruffini, constata-se uma resposta contínua durante um estímulo 

prolongado, caracterizando-os como de adaptação lenta (BEAR et al., 2008; LENT, 2010; 

Quadro 2: os quatro maiores receptores táteis e suas faixas de frequência de resposta

Faixa de frequência (Hz) 

0,3 – 3 (pressão alta) 

3 – 4  

15 – 400  

10 – 500 (vibração muito rápida) 

 
Receptores somáticos da pele.  

et al. (2008). 
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Com relação à frequência de resposta dos diferentes mecanorreceptores aos estímulos 

de longa duração, os corpúsculos de Meissner e de Pacini apresentam uma tendência de 

responder rapidamente no início do estímulo, interrompendo as descargas na sequência, 

mesmo que os estímulos continuem, o que os caracteriza como receptores de adaptação 

rápida. Outros receptores, como os discos de Merkel e os corpúsculos de Ruffini, são de 

adaptação lenta, gerando uma resposta mais persistente durante estímulos prolongados. A 

Figura 4 mostra o padrão de resposta ao estímulo de receptores de adaptação lenta e rápida, 

com relação ao tamanho do campo receptivo. Nesse experimento, utilizou-se uma sonda de 

estímulo mecânico que é pressionada contra a pele do indivíduo, em diferentes regiões da 

mão, dentro de um campo receptivo, atingindo alguns mecanorreceptores como os 

corpúsculos de Meissner e de Pacini, que respondem rapidamente no início, interrompendo na 

s discos de Merkel e para 

se uma resposta contínua durante um estímulo 

., 2008; LENT, 2010; 

s e suas faixas de frequência de resposta 

Percepção 

Pressão 

Flutter (tremor) 

Estiramento 

Vibração 

 



 

 

Figura 4 - Variação dos receptores quanto ao tamanho do campo receptivo e a taxa de adaptação
        Fonte: Bear et al. (2008). 

2.2 MECANORRECEPTORES DOS FOLÍCULOS PILOSOS

 
 No caso dos mecanorreceptores dos folículos pilosos, estes são inervados por 

terminações nervosas livres, formadas po

adaptação rápida quanto lenta. Muitos pelos existentes na superfície corporal fazem parte do 

sistema sensorial receptor e são

sentido pelo indivíduo. Os animais utilizam esta sensibilidade dos pelos (vibrissas) para 

orientação e equilíbrio. Os pelos crescem a partir de folículos inseridos na pele, sendo cada 

um desses folículos ricamente inervado por terminações nervosas livres, que ou estão 

enroladas nos folículos ou alinhadas com estes, conforme pode ser visto na 

et al., 2008; LENT, 2010). 

 

Figura 5 - Receptor de um folículo piloso cresce a partir de folículos 
inseridos na pele, sendo cada um desses folículos ricamente inervado 
por terminações nervosas livres, que ou estão enroladas nos folículos ou 
alinhadas com estes.
Fonte: Bear et al

Variação dos receptores quanto ao tamanho do campo receptivo e a taxa de adaptação
 

. 

MECANORRECEPTORES DOS FOLÍCULOS PILOSOS

mecanorreceptores dos folículos pilosos, estes são inervados por 

terminações nervosas livres, formadas por fibras sensoriais mielínicas, e podem ser tanto de 

lenta. Muitos pelos existentes na superfície corporal fazem parte do 

tema sensorial receptor e são tão sensíveis que o simples toque de um único pelo pode ser 

sentido pelo indivíduo. Os animais utilizam esta sensibilidade dos pelos (vibrissas) para 

ntação e equilíbrio. Os pelos crescem a partir de folículos inseridos na pele, sendo cada 

um desses folículos ricamente inervado por terminações nervosas livres, que ou estão 

enroladas nos folículos ou alinhadas com estes, conforme pode ser visto na 

  

 
Receptor de um folículo piloso cresce a partir de folículos 

inseridos na pele, sendo cada um desses folículos ricamente inervado 
por terminações nervosas livres, que ou estão enroladas nos folículos ou 

inhadas com estes.  
et al. (2008). 
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MECANORRECEPTORES DOS FOLÍCULOS PILOSOS 

mecanorreceptores dos folículos pilosos, estes são inervados por 

, e podem ser tanto de 

lenta. Muitos pelos existentes na superfície corporal fazem parte do 

tão sensíveis que o simples toque de um único pelo pode ser 

sentido pelo indivíduo. Os animais utilizam esta sensibilidade dos pelos (vibrissas) para 

ntação e equilíbrio. Os pelos crescem a partir de folículos inseridos na pele, sendo cada 

um desses folículos ricamente inervado por terminações nervosas livres, que ou estão 

enroladas nos folículos ou alinhadas com estes, conforme pode ser visto na Figura 5 (BEAR 

 

Receptor de um folículo piloso cresce a partir de folículos 
inseridos na pele, sendo cada um desses folículos ricamente inervado 
por terminações nervosas livres, que ou estão enroladas nos folículos ou 
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 Alguns tipos de folículos pilosos são providos de músculos eréteis, essenciais para a 

sensibilidade, nos casos de pelos eriçados ou “pele de galinha”, que são inervados de forma 

diferente (LENT, 2010). 

 De forma geral, os pelos promovem uma deformação nos folículos e tecidos vizinhos 

da pele, que esticam, curvam ou achatam as terminações nervosas vizinhas, provocando um 

aumento ou diminuição na frequência de disparo dos potenciais de ação, podendo esses 

mecanorreceptores ser de adaptação lenta ou rápida. É desta forma que as menores variações 

de posições dos pelos, causadas por fatores externos, como um toque de mão, o contato com 

objetos ou mesmo o vento, provocam uma reação no SNC, informando ou alertando do 

ocorrido (LENT, 2010). 

 

2.3 INIBIÇÃO LATERAL E INIBIÇÃO PROGRESSIVA 

 
 Além dos processos excitatórios locais, ocorrem também nas células nervosas 

processos que reduzem a atividade das estruturas neuronais participantes, como consequência 

de uma excitação anterior, e processos ativos, que diminuem a excitabilidade do neurônio. O 

primeiro processo é chamado depressão e o segundo inibição. A forma mais importante de 

inibição é de natureza sináptica. Nesse processo, a ativação da sinapse leva a uma diminuição 

e não a um aumento da excitabilidade da membrana pós-sináptica, sendo chamadas de 

sinapses inibitórias. Os circuitos inibitórios servem à supressão das excitações supérfluas e 

excessivas. Essa tarefa é executada principalmente por circuitos que retroagem sobre a própria 

excitação, inibindo-a tanto mais intensamente quanto maior tenha sido originalmente a 

excitação. Além disso, há circuitos inibitórios que durante um processo inibitório suprimem 

automaticamente qualquer ação oposta ou asseguram que a excitação não seja afetada por 

nenhuma atividade vizinha (SCHMIDT, 1979; CARPENTER, 1993; BÉKÉSY, 1967).  

 Um modelo matemático para descrever a inibição lateral foi proposto por Distefano et 

al. (1972). Neste modelo, o fenômeno inibitório lateral pode ser descrito simplesmente como 

uma interação elétrica inibitória entre neurônios vizinhos, lateralmente espaçados (células 

nervosas). Cada neurônio, nesse modelo, tem uma resposta c, medida pela frequência da 

descarga de pulsos no seu axônio. A resposta é determinada por uma excitação r, fornecida 

por um estímulo externo, e é diminuída por todas as influências inibitórias que atuem sobre os 

neurônios, como resultado da atividade dos neurônios vizinhos. Num sistema de n neurônios, 

a resposta de estado permanente do neurônio k-ésimo é dada pela Equação 1: 
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(1) 
 
 
 

onde a constante ak-i é o coeficiente inibitório da ação do neurônio i sobre k. Esta depende 

apenas da separação dos neurônios k-ésimo e i-ésimo e pode ser interpretada como uma 

função peso espacial.  

 

 Se o efeito do neurônio i sobre k não é imediatamente sentido, mas exibe um pequeno 

retardo de tempo ∆t, o modelo modificado da Equação 1 pode ser expresso pela Equação2. 

 

(2) 

 
 
 Por outro lado, se a entrada rk(t) é determinada apenas pela saída ck, ∆t segundos antes 

de t(rk(t)) = ck(t -∆t), a Equação 2 pode ser representada pela equação diferencial aproximada 

para o sistema (Equação 3): 

 

(3) 

 

 

que, dividindo-se ambos os membros por ∆t resulta na Equação 4. 

 

(4) 

 

 

O primeiro membro da Equação 4 é aproximadamente igual a dck/dt para ∆t pequeno. 

Se, adicionalmente, supuser-se que ci(t -∆t) ≅ ci(t) para um ∆t pequeno, então, ter-se-á uma 

equação diferencial aproximada do evento, sendo representada pela Equação 5. 

 

(5) 
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 Na inibição lateral, a informação é transformada à medida que passa de um neurônio 

para outro em uma linha de comunicação sensorial.

uma amplificação das diferenças nas atividades dos neurônios vizinhos, também conhecida 

como aumento do contraste. O aumento de contraste é uma característica comum do 

processamento das informações das vias sensoriais (BEAR

mecanismo de inibição lateral.

 

Figura 6
Fonte: Bear 

2.4 RESPOSTA SENSORIAL À ESTIMULAÇÃO DA PELE

 

 Como se pode verificar pelo

diferentes tipos de receptores da pele apresenta em comum uma resposta mecanoelétrica, ou 

seja, há uma conversão dos estímulos mecânicos, sejam estes fortes ou fracos, lentos ou 

rápidos, em estímulos elétricos, qu

e temporais. Esses estímulos podem variar na forma e na duração, 

pressão exercida por uma força externa, decorrente, por exemplo, de um toque de outra pessoa 

ou objeto ou o vento (fluxo de ar) que sensibiliza a pele e seus componentes. Da mesma 

forma que esses agentes mecânicos sensibilizam a pele, a estimulação elétrica da pele também 

produz uma resposta sensorial, que pode ser percebida e, portanto, utilizada na comunicação. 

 A sensibilidade sensorial à estimulação elétrica depende de uma série de fatores

associados principalmente, mas não exclusivamente à forma de onda, intensidade e duração 

do estímulo, bem como à forma da interface com a pele e a fatores subjetivos relacionad

indivíduo. A forma mais comum de estimulação acontece pela aplicação de corrente elétrica, 

através de eletrodos cutâneos ou subcutâneos posicionados na região de interesse. Outra 

forma de se estimular eletricamente um tecido ocorre por meio da induçã

Na inibição lateral, a informação é transformada à medida que passa de um neurônio 

para outro em uma linha de comunicação sensorial. Conforme visto pelas 

uma amplificação das diferenças nas atividades dos neurônios vizinhos, também conhecida 

como aumento do contraste. O aumento de contraste é uma característica comum do 

processamento das informações das vias sensoriais (BEAR et al., 2008). 

mecanismo de inibição lateral. 

Figura 6 - Processo da inibição lateral.  
Fonte: Bear et al. (2008). 

RESPOSTA SENSORIAL À ESTIMULAÇÃO DA PELE

Como se pode verificar pelo Quadro 3, a transdução dos estímulos aplicados nos 

diferentes tipos de receptores da pele apresenta em comum uma resposta mecanoelétrica, ou 

seja, há uma conversão dos estímulos mecânicos, sejam estes fortes ou fracos, lentos ou 

rápidos, em estímulos elétricos, que são enviados ao SNC na forma de informações espaciais 

e temporais. Esses estímulos podem variar na forma e na duração, sendo o mais comum a 

pressão exercida por uma força externa, decorrente, por exemplo, de um toque de outra pessoa 

(fluxo de ar) que sensibiliza a pele e seus componentes. Da mesma 

forma que esses agentes mecânicos sensibilizam a pele, a estimulação elétrica da pele também 

produz uma resposta sensorial, que pode ser percebida e, portanto, utilizada na comunicação. 

sensibilidade sensorial à estimulação elétrica depende de uma série de fatores

associados principalmente, mas não exclusivamente à forma de onda, intensidade e duração 

do estímulo, bem como à forma da interface com a pele e a fatores subjetivos relacionad

indivíduo. A forma mais comum de estimulação acontece pela aplicação de corrente elétrica, 

através de eletrodos cutâneos ou subcutâneos posicionados na região de interesse. Outra 

forma de se estimular eletricamente um tecido ocorre por meio da induçã
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Na inibição lateral, a informação é transformada à medida que passa de um neurônio 

o pelas equações 1-5, existe 

uma amplificação das diferenças nas atividades dos neurônios vizinhos, também conhecida 

como aumento do contraste. O aumento de contraste é uma característica comum do 

). A Figura 6 mostra o 

 

RESPOSTA SENSORIAL À ESTIMULAÇÃO DA PELE 

, a transdução dos estímulos aplicados nos 

diferentes tipos de receptores da pele apresenta em comum uma resposta mecanoelétrica, ou 

seja, há uma conversão dos estímulos mecânicos, sejam estes fortes ou fracos, lentos ou 

e são enviados ao SNC na forma de informações espaciais 

sendo o mais comum a 

pressão exercida por uma força externa, decorrente, por exemplo, de um toque de outra pessoa 

(fluxo de ar) que sensibiliza a pele e seus componentes. Da mesma 

forma que esses agentes mecânicos sensibilizam a pele, a estimulação elétrica da pele também 

produz uma resposta sensorial, que pode ser percebida e, portanto, utilizada na comunicação.  

sensibilidade sensorial à estimulação elétrica depende de uma série de fatores, 

associados principalmente, mas não exclusivamente à forma de onda, intensidade e duração 

do estímulo, bem como à forma da interface com a pele e a fatores subjetivos relacionados ao 

indivíduo. A forma mais comum de estimulação acontece pela aplicação de corrente elétrica, 

através de eletrodos cutâneos ou subcutâneos posicionados na região de interesse. Outra 

forma de se estimular eletricamente um tecido ocorre por meio da indução eletromagnética 
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(REILLY, 1992; KACZMARECH et al., 1990; KACZMARECH e WEBSTER, 1989; 

SZETO e SAUNDERS, 1982).  

 Os estímulos sensoriais têm em comum o fato de serem respostas aos agentes físicos e 

químicos do ambiente ou do próprio organismo, gerando uma resposta elétrica, proveniente 

dos transdutores ou receptores somáticos da pele. A resposta dos receptores inicia o processo 

de sensibilização com um potencial de ação (PA), que viaja através dos axônios até a espinha 

dorsal, onde ocorrem sinapses com outras células nervosas, que se encarregam de enviar essas 

informações ao SNC. Em muitos casos, o caminho percorrido desde a região do estímulo até o 

cérebro pode variar de poucos centímetros até mais de um metro, no caso de um estímulo 

sendo gerado nas extremidades dos membros. A Figura 7 mostra esses dois mecanismos de 

resposta motora e sensorial (REILLY, 1992). 

 

Quadro 3 - Receptores da Sensibilidade Corporal quanto à localização e função. 

Tipo 
Morfológico 

Transdução Tipo de  
Fibra 

Localização Função Adaptação 

Terminações 
livres 

Mecanoelétrica, 
Termoelétrica, 
Quimioelétrica 

C, Aδ Toda a pele, órgãos 
internos, vasos 
sanguíneos, articulações 

Dor, temperatura, 
tato grosseiro, 
propriocepção 

Lenta 

Corpúsculos de 
Meissner 

Mecanoelétrica Aβ Epiderme glabra Tato, pressão 
vibratória 

Rápida 

Corpúsculos de 
Pacini 

Mecanoelétrica Aβ Derme, periósteo, 
paredes das vísceras 

Pressão vibratória Rápida 

Corpúsculos de 
Ruffini 

Mecanoelétrica Aβ Toda a derme Indentação da pele Lenta 

Discos de 
Merkel 

Mecanoelétrica Aβ Toda a epiderme glabra e 
pilosa 

Tato, pressão 
estática 

Lenta 

Bulbos de 
Krause 

Mecanoelétrica Aβ Bordas da pele com as 
mucosas  

Tato Lenta 

Folículos 
pilosos 

Mecanoelétrica Aβ Pele pilosa Tato Rápida 

Órgãos 
tendinosos de 
Golgi 

Mecanoelétrica Ib Tendões Propriocepção Lenta 

Fusos 
musculares 

Mecanoelétrica Ia e II Músculos esqueléticos Propriocepção Lenta e 
Rápida 

Fonte: Bear et al. (2008). 
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Figura 7 - Componentes funcionais dos neurônios motores (a) e dos neurônios  
sensoriais (b). As setas indicam a direção do fluxo de informação 
Fonte: Reilly (1992). 

 

2.5 EFEITO DE SALTAÇÃO TÁTIL E FENÔMENO PHI TÁTIL 

 
 Quando se produz simultaneamente dois estímulos na pele, em locais adjacentes, estes 

não são percebidos separadamente, mas como uma sensação discreta em alguma posição 

intermediária entre os dois pontos estimulados. Esta percepção consciente da estimulação 

sensorial pode ser fortemente deslocada pela chegada de eventos subsequentes. Esta imagem 

composta, habitualmente chamada de sensação fantasma, é consequência do fenômeno Phi 

Tátil (BÉKÉSY, 1967) ou do efeito saltatório (GELDARD, 1975). A sensação é determinada 

pela distância entre os eletrodos, suas amplitudes relativas e sua ordem temporal (BÉKÉSY, 

1967; NOHAMA et al., 1992). Por exemplo, quando uma série de estímulos táteis é 

produzida em sucessões rápidas em diferentes locais, a localização da percepção deste 

estímulo é deslocada em direção ao estímulo subsequente. Esta ilusão tátil, chamada de 

saltação cutânea ou saltação tátil, pode ser produzida, por exemplo, quando se produz cinco 

batidas leves próximas ao punho, seguidas por outras cinco batidas leves no centro do 

antebraço e outras cinco batidas leves próximas ao cotovelo (GELDARD, 1975). Ao invés 

desses estímulos serem percebidos somente em suas posições reais, eles são uniformemente 
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distribuídos, como se um coelho estivesse dando saltos ao longo do braço, razão pela qual 

esse é conhecido também por efeito rabbit. Eimer e Foster (2005) realizaram uma série de 

experimentos para avaliar o efeito da saltação cutânea. Baseados nos experimentos de Geldard 

e Sherrick (1972), realizaram uma série de testes com indivíduos, nos quais foi instalado um 

sistema de estimulação mecânica no antebraço, consistindo de três pontos individuais de 

estímulo, ora localizados no mesmo braço, ora localizados em braços diferentes, sempre 

mantendo dois estimuladores em um dos braços. O objetivo do estudo foi levantar as 

características físicas da estimulação tátil, em comparação aos aspectos psicossomáticos, de 

forma a provar a validade do método, desmistificando os calorosos debates filosóficos acerca 

do tema. A Figura 8 mostra o esquema montado para a realização dos experimentos.  

 

 

 
Figura 8 - Esquema utilizado para analisar os efeitos da saltação tátil utilizando três elementos 
sensores, posicionados no mesmo braço (à esquerda) e em braços opostos (à direita) 
Fonte: Eimer e Foster (2005). 

 

 

 Foram realizados três experimentos, sempre utilizando o esquema de montagem 

mostrado na Figura 8, no qual a estimulação era produzida nos pontos L1, L2 e L3, seguindo 

diferentes sequências de acionamento (123, 321; 113, 331; 111, 333) para ambos os modos de 

posicionamentos dos sensores nos braços. Para toda sequência de testes, o voluntário acionava 

um pedal (chave) no momento em que sentisse que o ponto L2 fosse estimulado. Este 

procedimento foi realizado para estudar duas questões centrais, relacionadas ao mecanismo 

responsável pela saltação cutânea: primeiro, o fato de que os participantes eram instruídos a 

continuamente focar as atenções no ponto L2, a fim de detectar e reportar qualquer sensação 

tátil liberada nessa posição, deixando que se re-investigasse a possibilidade de que a ilusão de 

saltação seja exclusivamente determinada pela expectativa e pela atenção do indivíduo 

(KILGARD e MERZENICH, 1995). Entretanto, conforme o resultado dos experimentos 

utilizando os dois modelos de estimulação, a excitação do ponto L2 apresentou diferença 

desprezível quando comparados os resultados nos quais a excitação foi real e na qual foi 

ilusória. Desta forma, pode-se inferir que a ilusão saltatória permanece presente mesmo 
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quando fatores como a atenção e a pré-disposição do indivíduo em perceber o evento não 

estão presentes. A segunda questão, avaliada por Eimer e Foster (2005), foi a da hipótese de 

que a “linha média do corpo” representa uma barreira intransponível para a saltação cutânea, 

investigando se a ilusão saltatória se mantém presente quando eventos táteis são produzidos 

em braços opostos, conforme reportado por Geldard (1975), que mostrou que a saltação tátil 

fica confinada em um único lado do corpo. Outro aspecto importante nas investigações de 

Eimer e Foster está relacionado ao intervalo de tempo entre a liberação dos estímulos nos 

pontos L1, L2 e L3. Em trabalhos anteriores (GELDARD, 1975), demonstrou-se que a ilusão 

saltatória pode ser melhor percebida para estímulos T2-T3 com intervalo entre pulsos entre 70 

a 150 ms, considerando que em cada posição foram efetuados três estímulos: T1, T2 e T3. 

Nos testes realizados por Eimer e Foster, o intervalo T2-T3 foi ajustado para 100 ms, no qual 

a ilusão da saltação foi mais forte; 200 ms, na qual a ilusão de saltação ficou reduzida; e 400 

ms, na qual a ilusão ficou praticamente ausente. Os resultados deste experimento podem ser 

observados na Figura 9. 

O efeito da saltação tátil tem analogias na audição e na visão, nas quais a pessoa 

percebe mais estímulos do que realmente estão ocorrendo. Em um estudo de Tan e Pentland 

(1997), os voluntários conseguiram distinguir padrões de estimulação vibrotátil sem 

treinamento prévio, reforçando a teoria de que este é um fenômeno psicofísico. 

 
Figura 9 - Comparação dos resultados dos experimentos realizados com os pontos de estimulação no 
mesmo braço, com diferentes intervalos entre os estímulos (ISI - Interstimulus interval) (à esquerda), e 
com os pontos localizados em braços opostos, com diferentes sequências de estimulação (à direita)  
Fonte: Eimer e Foster (2005). 
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2.6 MÉTODOS DE ESTIMULAÇÃO TÁTIL  

 
Existem dois métodos artificiais de estimulação comumente utilizados para promover 

a comunicação alternativa por meio da sensação tátil: a estimulação mecanotátil ou vibrotátil 

e a estimulação eletrocutânea ou eletrotátil. Ambas têm sido aplicadas em sistemas de 

substituição sensorial para deficientes visuais e/ou auditivos (RAHAL et al., 2009;  COHEN 

et al., 2005; KACZMAREK et al., 1990, 1991; SZETO e SAUNDERS, 1982), e para 

sistemas de realidade aumentada, viabilizando a existência de canais sensoriais alternativos, 

utilizados na comunicação, orientação e alerta de indivíduos não necessariamente com 

deficiência visual e/ou auditiva, como no caso de pilotos de aeronaves, operadores de 

máquinas e equipamentos que ofereçam riscos, sinalização e comunicação em ambientes 

ruidosos e/ou com baixa visibilidade e outras aplicações que requeiram a atenção do usuário 

sem a utilização da visão e/ou audição (ERIKSSON et al., 2006; KACZMAREK, 2000). 

  A estimulação vibrotátil é gerada a partir de estímulos mecânicos sobre a pele, 

produzidos por dispositivo de geração de tato, atuando sobre os principais mecanorreceptores. 

Esses dispositivos são pequenos transdutores eletromecânicos, desenvolvidos para otimizar a 

resposta da pele à vibração, sendo utilizados quando se necessita substituir ou complementar a 

comunicação, especialmente em circunstâncias em que a visão e/ou audição estão 

prejudicadas ou são inexistentes, em diferentes graus e combinações. Os principais 

dispositivos de geração de tato são constituídos por pequenos motores com peso 

desbalanceado, solenóides, estruturas piezoelétricas; Voice Coil, dentre outros, que produzem 

vibrações (SEUNG-CHAN, 2008, 2009; PEREIRA, 2006; RUIZ-HUERTA et al., 2007; 

MARSHALL e WANDERLEY, 2006). Dispositivos que geram estímulos táteis vêm sendo 

amplamente empregados pela indústria de comunicação e entretenimento, em dispositivos 

móveis e jogos eletrônicos. O Quadro 4 apresenta os principais tipos de dispositivos de 

evocação do tato disponíveis no mercado e suas principais características físicas e funcionais.  

  A comunicação vibrotátil cria a sensação vibrando o dispositivo em um padrão de 

frequência dependendo da aplicação e da informação a ser transferida. Esta vibração, 

produzida por um dispositivo semelhante ao mostrado na figura 10, provoca uma depressão 

na pele que pode chegar a 0,5 mm para alguns tipos de dispositivos (RAHAL  et al., 2009). 

Entre as vantagens da comunicação vibrotátil, pode-se citar a relativa menor 

variabilidade da sensação a que o usuário é exposto e ao maior conforto, visto que a pressão 

exercida sobre a pele é pequena e não provoca desconforto, quando comparada à estimulação 

eletrotátil, que emprega correntes elétricas para gerar os padrões de estimulação. Outra 



 

vantagem desta modalidade de estimulação é sua menor dependência às variações da pele no 

dia-a-dia. Segundo Choi (2010), a comunicação vibrotátil é direta, intuitiva e mais fácil de 

aprender, comparada à estimulação eletrotátil. 

Entre as desvantagens, a estimulação vibrotátil apresenta um alto consumo de energia 

pelos dispositivos de geração de tato

grande problema quando se deseja desenvolver dispositivos portáteis operados p

uma grande dependência da resolução com o número de elementos táteis na construção de 

matrizes vibrotáteis, em função do tamanho dos elementos eletromecânicos 

2000). 

 

Quadro 4 - Comparação entre os dispositivos vibrotáteis disponí
 Tactor 

Resposta em 
frequência 
(Hz) 

40 – 1000  
(pico em 250)  

Amplitude 
máxima 

Baixa 
 

Controle de 
Amplitude e 
Frequência  

Independente 

Forma de 
controle 

Sinal de áudio 

Dispositivos 
de geração 
de tato  

comerciais 

Engineering 
Acoustics C2 
Tactor 

Foto do 
dispositivo 
de geração 
de tato 

 

Fonte: Adaptado de Marshall e Wanderley (

 

Por outro lado, a estimulação eletrotátil tem se mostrado uma técnica promissora para 

a implementação de comunicação suplementar através da função tátil. A informação sobre o 

ambiente, especialmente acústica e

parâmetros de estimulação que serão interpretados, possibilitando ao indivíduo relacionar a 

sensação tátil evocada à informação que se deseja transmitir (

Essas informações produzidas por estimulação elétrica são transferidas através de eletrodos 

colocados na pele do indivíduo, normalmente em arranjos matriciais formando 

eletrotáteis, que recebem a informação codificada de um sistema computacional e atuam 

como a interface entre o mundo real e o mundo virtual (

vantagem desta modalidade de estimulação é sua menor dependência às variações da pele no 

(2010), a comunicação vibrotátil é direta, intuitiva e mais fácil de 

estimulação eletrotátil.  

Entre as desvantagens, a estimulação vibrotátil apresenta um alto consumo de energia 

dispositivos de geração de tato, em comparação com a estimulação eletrotátil, sendo um 

grande problema quando se deseja desenvolver dispositivos portáteis operados p

uma grande dependência da resolução com o número de elementos táteis na construção de 

matrizes vibrotáteis, em função do tamanho dos elementos eletromecânicos 

Comparação entre os dispositivos vibrotáteis disponíveis no mercado 
Motor Solenoide Piezoelétrico

40 - 1000 40 – 1000 40 – 1000 

Alta Alta Alta 

Dependente Somente 
frequência 

Independente

PWM PWM Sinal de áudio

Sanyo NRS-
2574i SMD 
Vibra Motor 

 Piezo Xducer 
27/1.8 

  

Marshall e Wanderley (2006). 

outro lado, a estimulação eletrotátil tem se mostrado uma técnica promissora para 

de comunicação suplementar através da função tátil. A informação sobre o 

ambiente, especialmente acústica e visual, deve ser codificada através da variação de 

parâmetros de estimulação que serão interpretados, possibilitando ao indivíduo relacionar a 

ação tátil evocada à informação que se deseja transmitir (CASTRO 

Essas informações produzidas por estimulação elétrica são transferidas através de eletrodos 

colocados na pele do indivíduo, normalmente em arranjos matriciais formando 

eletrotáteis, que recebem a informação codificada de um sistema computacional e atuam 

como a interface entre o mundo real e o mundo virtual (BACH-Y-RITA 
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vantagem desta modalidade de estimulação é sua menor dependência às variações da pele no 

(2010), a comunicação vibrotátil é direta, intuitiva e mais fácil de 

Entre as desvantagens, a estimulação vibrotátil apresenta um alto consumo de energia 

, em comparação com a estimulação eletrotátil, sendo um 

grande problema quando se deseja desenvolver dispositivos portáteis operados por baterias e 

uma grande dependência da resolução com o número de elementos táteis na construção de 

matrizes vibrotáteis, em função do tamanho dos elementos eletromecânicos (KACZMAREK, 

 
Piezoelétrico Voice Coil 

40 – 1000 

Alta 

Independente Independente 

Sinal de áudio Sinal de áudio 

Piezo Xducer MotiCont   
LVCM-013-025-
02  Voice Coil 
Motors  

 
 

outro lado, a estimulação eletrotátil tem se mostrado uma técnica promissora para 

de comunicação suplementar através da função tátil. A informação sobre o 

visual, deve ser codificada através da variação de 

parâmetros de estimulação que serão interpretados, possibilitando ao indivíduo relacionar a 

CASTRO e CLIQUET, 2001). 

Essas informações produzidas por estimulação elétrica são transferidas através de eletrodos 

colocados na pele do indivíduo, normalmente em arranjos matriciais formando displays 

eletrotáteis, que recebem a informação codificada de um sistema computacional e atuam 

RITA et al., 1998). A 



 

Figura 11 apresenta dois 

geométricas geradas pelos mesmos.

 

Figura 10 - Display

Fonte: Seung-

 A estimulação eletrotátil vem sendo 

para deficientes visuais. Esse método consiste na estimulação localizada de receptores e fibras 

cutâneas do sistema nervoso aferente, pela aplicação de pequenas cargas elétricas na pele 

(LOZANO et al., 2009; KACZMAREK 

 Existem vários tipos de receptores cutâneos e terminações nervosas, incluindo as 

terminações nervosas livres, Discos de Merkel, Corpúsculos de Meissner e de Pacini, entre 

outras estruturas presentes na pele. Não

de sensação e o tipo de receptor. A estimulação eletrocutânea pode afetar qualquer receptor ou 

fibra, causando uma variabilidade na qualidade de sensações, dependendo de vários 

parâmetros, incluindo a co

do corpo em que se está aplicando o estímulo 

A estimulação eletrotátil produz a sensação tátil por meio de correntes elétricas, 

normalmente na faixa entre 1 e 20 mA

desse método estão relacionadas ao baixo consumo de energia, cerca de 3 mW para um 

eletrodo com 3 mm de diâmetro, o que é muito menor do que o consumo observado nos 

dispositivos de geração de tato

que consiste basicamente numa peça metálica acoplada a uma fonte de corrente controlada. 

Como resultado, pode-se construir matrizes 

com muitos elementos, tais

melhoria da resolução espacial na transferência de informações

de estimulação apresenta problemas, especialmente relacionados à interface eletrodo

pois podem sofrer variações no contato ao longo das aplicações em função da temperatura, 

dois displays eletrotáteis matriciais e uma representação de figuras 

geométricas geradas pelos mesmos. 

 
Display vibrotátil piezoeléctrico com 32 elementos táteis (4

-Chan Kim (2008). 
 

ação eletrotátil vem sendo usada principalmente na orientação e sinalização 

para deficientes visuais. Esse método consiste na estimulação localizada de receptores e fibras 

cutâneas do sistema nervoso aferente, pela aplicação de pequenas cargas elétricas na pele 

KACZMAREK et al., 1990; KACZMAREK e WEBSTER, 1989)

Existem vários tipos de receptores cutâneos e terminações nervosas, incluindo as 

terminações nervosas livres, Discos de Merkel, Corpúsculos de Meissner e de Pacini, entre 

outras estruturas presentes na pele. Não existe um relacionamento simples entre a modalidade 

de sensação e o tipo de receptor. A estimulação eletrocutânea pode afetar qualquer receptor ou 

fibra, causando uma variabilidade na qualidade de sensações, dependendo de vários 

parâmetros, incluindo a configuração dos eletrodos utilizados, a hidratação da pele e o local 

do corpo em que se está aplicando o estímulo (EVES e NOVAK, 1996). 

A estimulação eletrotátil produz a sensação tátil por meio de correntes elétricas, 

normalmente na faixa entre 1 e 20 mA, circulando através da pele. As grandes vantagens 

desse método estão relacionadas ao baixo consumo de energia, cerca de 3 mW para um 

eletrodo com 3 mm de diâmetro, o que é muito menor do que o consumo observado nos 

dispositivos de geração de tato eletromecânicos, e a simplicidade na construção dos eletrodos, 

que consiste basicamente numa peça metálica acoplada a uma fonte de corrente controlada. 

se construir matrizes de eletrodos com diâmetro menor que 3 mm e 

com muitos elementos, tais como nos displays ilustrados na Figura 11, proporcionando 

melhoria da resolução espacial na transferência de informações táteis. Entretanto, esta forma 

de estimulação apresenta problemas, especialmente relacionados à interface eletrodo

frer variações no contato ao longo das aplicações em função da temperatura, 
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matriciais e uma representação de figuras 

vibrotátil piezoeléctrico com 32 elementos táteis (4 x 8) 

na orientação e sinalização 

para deficientes visuais. Esse método consiste na estimulação localizada de receptores e fibras 

cutâneas do sistema nervoso aferente, pela aplicação de pequenas cargas elétricas na pele 

WEBSTER, 1989).  

Existem vários tipos de receptores cutâneos e terminações nervosas, incluindo as 

terminações nervosas livres, Discos de Merkel, Corpúsculos de Meissner e de Pacini, entre 

existe um relacionamento simples entre a modalidade 

de sensação e o tipo de receptor. A estimulação eletrocutânea pode afetar qualquer receptor ou 

fibra, causando uma variabilidade na qualidade de sensações, dependendo de vários 

nfiguração dos eletrodos utilizados, a hidratação da pele e o local 

NOVAK, 1996).  

A estimulação eletrotátil produz a sensação tátil por meio de correntes elétricas, 

, circulando através da pele. As grandes vantagens 

desse método estão relacionadas ao baixo consumo de energia, cerca de 3 mW para um 

eletrodo com 3 mm de diâmetro, o que é muito menor do que o consumo observado nos 

e a simplicidade na construção dos eletrodos, 

que consiste basicamente numa peça metálica acoplada a uma fonte de corrente controlada. 

de eletrodos com diâmetro menor que 3 mm e 

ilustrados na Figura 11, proporcionando 

táteis. Entretanto, esta forma 

de estimulação apresenta problemas, especialmente relacionados à interface eletrodo-pele, 

frer variações no contato ao longo das aplicações em função da temperatura, 



 

material com que é feito o eletrodo, tipo de 

entre a pele e o eletrodo, a densidade de corrente cresce em determinados pontos da interf

eletrodo-pele e pode provoca

Outro problema relacionado à baixa condutividade da interface é a variação na qualidade e na 

magnitude da sensação transferida (KACZMAREK

Figura 11 - Dois displays

e uma representação de figuras geométricas
Fonte: Bach-Y-Rita et al

 
 
 Quando comparados, cada método tem suas vantagens e desvantagens, dependendo do 

critério de escolha. Entretanto, dois 

ser empregado são a rapidez com que o sistema pode ser implementado e o seu 

critérios que devem ser observados, de fundamental importância quando se deseja 

desenvolver sistemas de substituição sensorial, estão

temporal, que possibilitam incrementar a dinâmica e eficiência do sistema

critérios, resolução espacial e temporal, justificam a proposição do presente trabalho de 

investigação. Segundo Kaczmarek 

evolução da estimulação vibrotátil, tanto

para estimulação e aquecimento, quanto psicofísico

possibilidade de codificação das informações.

 

2.7 RESPOSTA À ESTIMULAÇÃO TÁTIL POR 

 
 A estimulação tátil por jato de ar

ser empregado na avaliação da resposta sensorial. 

estimulação periférica com a utilização de jato de ar em movimento ou estacionário, o 

trabalho desenvolvido por Roy 

material com que é feito o eletrodo, tipo de pele, umidade, etc. Se não há um bom contato 

entre a pele e o eletrodo, a densidade de corrente cresce em determinados pontos da interf

provocar aquecimento e, em casos extremos, queimadura

Outro problema relacionado à baixa condutividade da interface é a variação na qualidade e na 

magnitude da sensação transferida (KACZMAREK et al., 1991). 

 

 
displays eletrotáteis com 196 eletrodos (14x14) e 49 eletrodos (7x7) 

e uma representação de figuras geométricas transferidas por estes  
et al. (1998). 

Quando comparados, cada método tem suas vantagens e desvantagens, dependendo do 

critério de escolha. Entretanto, dois critérios que vêm sendo utilizados para

ser empregado são a rapidez com que o sistema pode ser implementado e o seu 

critérios que devem ser observados, de fundamental importância quando se deseja 

desenvolver sistemas de substituição sensorial, estão relacionados à resolução espacial e 

temporal, que possibilitam incrementar a dinâmica e eficiência do sistema

critérios, resolução espacial e temporal, justificam a proposição do presente trabalho de 

investigação. Segundo Kaczmarek et al. (1991), a estimulação eletrotátil aparece como uma 

evolução da estimulação vibrotátil, tanto no quesito físico como tamanho, corrente necessária 

aquecimento, quanto psicofísico como o reconhecimento de imagens e

possibilidade de codificação das informações.   

RESPOSTA À ESTIMULAÇÃO TÁTIL POR JATO DE AR

A estimulação tátil por jato de ar comprimido, ou outro gás inerte como o CO

ser empregado na avaliação da resposta sensorial. Analisando-se a resposta espontânea e à 

estimulação periférica com a utilização de jato de ar em movimento ou estacionário, o 

trabalho desenvolvido por Roy e Alloway (1999) conduz a importantes conclusões
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. Se não há um bom contato 

entre a pele e o eletrodo, a densidade de corrente cresce em determinados pontos da interface 

aquecimento e, em casos extremos, queimadura do tecido. 

Outro problema relacionado à baixa condutividade da interface é a variação na qualidade e na 

 
eletrotáteis com 196 eletrodos (14x14) e 49 eletrodos (7x7)  

Quando comparados, cada método tem suas vantagens e desvantagens, dependendo do 

para definir o método a 

ser empregado são a rapidez com que o sistema pode ser implementado e o seu custo. Outros 

critérios que devem ser observados, de fundamental importância quando se deseja 

relacionados à resolução espacial e 

temporal, que possibilitam incrementar a dinâmica e eficiência do sistema. Esses dois últimos 

critérios, resolução espacial e temporal, justificam a proposição do presente trabalho de 

a estimulação eletrotátil aparece como uma 

como tamanho, corrente necessária 

reconhecimento de imagens e 

JATO DE AR 

comprimido, ou outro gás inerte como o CO2, pode 

se a resposta espontânea e à 

estimulação periférica com a utilização de jato de ar em movimento ou estacionário, o 

conduz a importantes conclusões 
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relacionadas à resposta neuronal a este tipo de estimulação. A sincronização entre o estímulo 

por jato de ar e a resposta neuronal revelou significativa correlação de 64% sobre os 123 pares 

de eletrodos de EEG utilizados para registrar o evento. Comparada com a atividade 

espontânea, tanto a estimulação estacionária quanto a dinâmica, com o jato de ar, causaram 

substancial aumento na taxa, proporção e precisão temporal da atividade sincronizada em 

regiões localizadas do córtex. Entre as populações de neurônios que foram sincronizadas 

pelos dois tipos de estimulação por jato de ar, a taxa média de atividade sincronizada foi 

significativamente maior durante a estimulação com o jato de ar em movimento do que 

quando estacionário (ROY e ALLOWAY, 1999). 

Nos trabalhos desenvolvidos por Allen e Macdonald (1926) com estimulação por jato 

de ar foram investigadas as características sensoriais da pele humana sob a influência da 

variação da temperatura, utilizando para este fim um jato de ar com temperatura controlada 

aplicada ao lábio, a poucos milímetros de distância, região sabidamente de alta sensibilidade 

ao calor. O fluxo de ar foi aplicado de forma intermitente e com uma pressão muito baixa, de 

forma a não interferir na avaliação dos efeitos da variação térmica. A sensação de 

aquecimento foi prontamente evocada, entretanto, com temperaturas acima de 80 oC evocou a 

sensação de fibrilação com a frequência de estimulação próxima a 1 Hz. Uma segunda 

experiência foi conduzida utilizando-se dois jatos de ar direcionados para os lábios, sendo um 

aquecido e outro gelado, que não apresentaram a sensação de fibrilação. Nesse experimento, 

pode-se concluir, a princípio, que dois conjuntos de mecanorreceptores estavam agindo de 

acordo com o estímulo em questão. As investigações conduzidas neste trabalho, que envolveu 

ainda as respostas sensoriais à pressão e à dor, mostraram similaridades no comportamento da 

ação nervosa envolvida, entre as quais a variação da sensibilidade do receptor e a influência 

recíproca de porções do órgão sensor ou dos grupos de receptores sobre cada um desses. 

Neste sentido, pode-se utilizar as equações de Porter (O’CONNELL e HAILE, 2005) para 

identificar a ação sensorial, relacionada a quatro sentidos: visão, audição, tato e paladar, 

conforme mostrado nas equações 6-9. 

 

       Equação Sentido  
  1/T =    k log I + C          visão (6) 
  1/T =  -k log I + C         paladar (7) 
     T =   k log I + C           audição (8) 
     T = -k log I + C          tato (9) 
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Onde:  

T :  tempo de duração em que o estímulo atua na frequência crítica de interrupção; 

I : intensidade do estímulo empregado; 

k : constante de adaptação da equação, podendo ser positiva ou negativa;  

C : constante que depende da natureza do sentido e do modo de estimulação. 

 
 É importante salientar que as equações de Porter estão em concordância com as leis de 

Weber e Fechner (GESCHEIDER, 1997; KANG et al., 2010), precursores da moderna 

neurociência, os quais descobriram que o sistema sensorial extrai quatro atributos básicos de 

um estímulo: modalidade, intensidade, tempo e localização. Esta é uma lei empírica 

psicofísica, que mostra que a sensibilidade normalizada cai com o aumento da intensidade do 

estímulo "I", de acordo com a Equação 10: 

.   

� = ��
����

         (10) 

 

sendo Io a intensidade necessária para reduzir a sensibilidade pela metade, ou que a sensação 

produzida por um determinado estímulo é proporcional ao logaritmo da excitação. Esta tem 

sido uma fonte de pesquisa que partiu da física do Século XIX, hoje denominada psicofísica, 

utilizando as primeiras leis quantitativas em psicologia, resultantes dos estudos realizados por 

Weber e Fechner. Ernst Weber estudou a discriminação sensorial nos limiares diferenciais, 

concluindo que a sensação da diferença minimamente perceptível está relacionada com o 

estímulo padrão através de uma razão constante. Gustav Fechner utilizou os mesmos 

conceitos, formulando a Lei de Fechner-Weber, afirmando que a sensação cresce com o 

logaritmo da intensidade do estímulo. Simbolizando o incremento do estímulo por ∆E, uma 

constante por K, a magnitude do estímulo padrão por E, esta lei é expressa por ∆E/E = K, 

equivalente também à expressão S = K log E (GESCHEIDER, 2011; GESCHEIDER, 1997; 

AZEVEDO, 1992). Utilizando-se de equações diferenciais para caracterizar o fenômeno da lei 

de Weber-Flechner tem-se (Equação 11): 

 

�	 = 
 ��
�        (11) 

 

onde dS é a variação da intensidade do estímulo, S é a intensidade inicial do estímulo, k é um 

parâmetro dependente da unidade de medida do estímulo e dp é a variação da percepção da 



38 
 

intensidade do estímulo em questão. Integrando esta equação diferencial, obtém-se as 

equações 12 e 13:  

 

 �	 = �  ��
�     (12) 

      	 = � ln � + �    (13) 

 

onde C é a constante de integração.  

 

 É possível determinar o estado inicial do estímulo, considerando-se o ponto em que 

este resulte em uma percepção nula, ou seja, quando  p = 0 , obtendo-se a Equação 14: 

 

� = −� ln ��    (14) 

 

da qual resulta a expressão formal da lei de Weber-Fechner, na qual S0 =1 e, portanto, S/ S0 = 

1 (Equação 15): 

 

	 = � ln �      (15) 

 

 A relação da intensidade do estímulo com a percepção é, desta forma, logarítmica, ou 

seja, a percepção é proporcional, segundo um fator k, ao logaritmo do estímulo. 

 É interessante notar que todos os estudos conduzidos por Weber-Fechner postulam 

uma relação matemática entre a ação física e o efeito psíquico da percepção do estímulo, 

sendo, desta forma, muito oportuno sua utilização na comunicação alternativa por meio dos 

métodos táteis, já que estes pressupõem a construção de um modelo de percepção sensorial 

psicofísico e cognitivo na formação da “imagem tátil”, conforme sugerido na Figura 1. 

 Posteriormente, surgiu a teoria cognitiva em que o comportamento é resultado de 

ações recíprocas entre o indivíduo e o meio, definindo a cognição como “a atividade de 

conhecer a aquisição, organização e utilização do conhecimento” (AZEVEDO, 1992; 

PRINZ, 1997). Esta abordagem pode ser utilizada em um enfoque computacional, de forma a 

possibilitar o desenvolvimento de sistemas capazes de fazer a conversão de informações do 

mundo exterior para o interior do indivíduo. A Figura 12 mostra o relacionamento entre a 

percepção e a ação em um indivíduo, considerando os códigos sensoriais e motores e a 
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transdução entre as informações sendo processadas. Neste sentido, pode-se fazer as seguintes 

considerações, correlacionando sistemas biológicos e computacionais: 

 

a. uma série de subsistemas processa as informações ambientais (ex.: estímulo, atenção, 

percepção, processos de pensamento, decisão, resposta); 

b. os subsistemas individuais transformam os dados sistematicamente em outra forma de 

informação, num processo de transdução neurofisiológica, até levar as mesmas ao sistema 

nervoso central (SNC); 

c. no SNC, o processamento dessas informações está fortemente correlacionado com o que 

acontece em computadores, que alimentados por uma série de informações, processa-as e 

retorna o resultado compatível. 

 
 

 

Figura 12 - Relacionamento entre percepção e ação 

Fonte: Prinz (1997). 

 

 Com base na resposta sensorial à estimulação tátil por jato de ar, merecem destaque os 

trabalhos desenvolvidos por Hamalainen et al. (1985) e por Hashimoto et al. (1988, 1994, 

1999, 2000), do Tokio Metropolitan Hospital of Funch, junto aos departamentos de 

neurocirurgia, neurofisiologia e psicofisiologia. Observa-se, nestas pesquisas, até pela própria 

natureza da resposta sensorial, que não envolve apenas aspectos fisiológicos, mas também 

psicológicos e cognitivos, que existe uma forma de estabelecer relações entre os estímulos 

com a percepção sensorial, analisando o comportamento humano no que concerne a seus 
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aspectos psíquicos, o que corrobora com as teorias psicofísicas estabelecidas por Weber e 

Fechner e pelas equações de Porter. 

 Hamalainen et al. (1985) investigaram a sensibilidade da pele em regiões pilosas e 

glabras sob o efeito da estimulação mecânica por jato de ar, utilizando como parâmetros de 

mensuração e comparação o tempo de reação (TR) e o limiar de sensação (LS) em resposta 

aos estímulos. Com relação à detecção do estímulo, observaram que, em contraste com um 

estímulo de contato mecânico, o estímulo com jato de ar aplicado a uma região pilosa foi 

detectado de forma igual ou superior ao aplicado em uma região glabra. Com relação ao 

tempo de resposta (TR), observaram que foi significativamente menor para a pele pilosa do 

que para a glabra. Entretanto, quando aplicaram diferentes intensidades do jato de ar (força), 

observaram que, para valores acima de 16 mN, o LS mostrou os mesmos resultados para 

ambos os tipos de pele. Já para intensidades menores (8 mN), o LS foi superior para a pele 

pilosa, bem como outros aspectos relacionados à distribuição espacial dos estímulos, nos 

quais a região pilosa mostrou-se mais eficiente com relação aos estímulos, sejam esses de 

baixa ou alta intensidade. Um aspecto interessante foi observado com a aplicação de um 

estímulo de alta intensidade (16 mN) em um único ponto da pele glabra, que apresentou um 

LS significativamente melhor se comparado com a aplicação de estímulos de intensidade 

menor (3 x 8 mN), de forma difusa, em uma grande área.  

Nas pesquisas desenvolvidas por Hashimoto et al. (1987) utilizou-se um sistema de 

controle de ar de alta velocidade para analisar a resposta à estimulação tátil através do 

potencial evocado somatossensorial (SEP) provocado por um jato de ar. O sistema continha 

um disco rotatório controlado por um motor e uma fonte de ar comprimido, de forma que o 

fluxo de ar podia ser controlado e reproduzido e sua forma de onda de pressão controlada. 

Utilizaram como padrão de comparação a estimulação eletrotátil, ambas aplicadas à mão 

direita do indivíduo sob investigação. A resposta somatossensorial registrada no escalpe 

parietal contralateral apresentou formas de onda similares. Entretanto, os estímulos 

provocados pelos jatos de ar apresentaram tempos de latência maiores (1-4 ms) e amplitudes 

menores, quando comparadas às provocadas pela estimulação eletrotátil.  

 A utilização do SEP através da estimulação tátil por jato de ar foi utilizada em 

diversos outros trabalhos, principalmente associados à mensuração dos eventos e à correlação 

com a estimação de magnitudes psicofísicas (GESCHEIDER, 2011). Isto se deve à relativa 

facilidade de obtenção e controle do padrão de estimulação com o jato de ar, que pode ter suas 

características de amplitude (pressão e fluxo), forma de onda, frequência, temperatura e área 

modificadas e conformadas de acordo com a aplicação desejada.  
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 O SEP correlacionado com a resposta psicofísica e neurofisiológica em resposta à 

magnitude do estímulo por jato de ar foi investigada por Hashimoto et al. (1988) através de 

um trabalho em que foram aplicados seis níveis de estímulo à palma da mão do indivíduo sob 

investigação. Primeiramente, foi determinado o limiar de sensibilidade (LS), cujo valor 

alcançou 0,56 ± 0,20 kg/cm2 e, em seguida, aplicados os seis níveis de estimulação, com 

valores de LS mais 0,25; 1,25; 2,50; 3,75; 5,00; e 6,25 kg/cm2. Utilizaram, ainda, a magnitude 

de 2,50 kg/cm2 como valor padrão para as avaliações. Ao indivíduo sob investigação foi 

solicitado estimar numericamente a série de intensidades de estímulos geradas 

randomicamente. Paralelamente, foram registradas as SEP’s corticais sobre a área sensorial da 

mão em resposta a um conjunto de 120 jatos de ar de curta duração (air-puffs) de mesma 

intensidade. As respostas mais significativas, correlacionadas com a amplitude do estímulo 

foram encontradas para os maiores estímulos pelo jato de ar, mostrando que existe uma 

resposta neural ao estímulo físico e ao seu julgamento subjetivo. 

 Pode-se observar nesses trabalhos que a influência dos pelos na resposta sensitiva ao 

estímulo por jato de ar está relacionada à existência dos folículos pilosos e à alta sensibilidade 

desses à movimentação pelo fluxo de ar, similar à sensibilidade dos corpúsculos de Meissner 

e de Pacini existentes na pele glabra, conforme apresentados nas Figuras 3 e 5 e nos Quadros 

2 e 3 (BEAR et al., 2008; LENT, 2010; REILLY, 1992), proporcionando um canal de 

comunicação tátil mais eficiente do que os mecanorreceptores da pele glabra.  

 Em outro trabalho, Kekoni et al. (1990) investigaram a influência da frequência de 

vibração do jato de ar aplicado tanto à pele pilosa quanto glabra, mostrando que a 

sensibilidade cutânea decresce para vibrações de baixa frequência na pele pilosa e, de forma 

mais pronunciada, para alta frequência na pele glabra. As avaliações foram feitas utilizando-

se um paradigma de tempo de reação dos indivíduos sob análise. Hamalainen e Jarvilehto 

(1981) já haviam investigado o efeito da frequência na estimulação tátil mecânica, em 

conjunto com a variação da área de estimulação, utilizando diferentes tamanhos de probes, a 

fim de analisar a correlação com a resposta psicofísica em resposta à estimulação em 

diferentes tipos de nervos periféricos. Nesse trabalho, utilizaram-se probes mecânicas com 

áreas de 0,07; 0,7; 3,1 e 12,5 mm2, fixados a um vibrador eletromecânico, com frequências de 

20, 60 e 150 Hz. Os resultados encontrados mostraram maior sensibilidade à amplitude dos 

estímulos com o aumento da frequência e da área da probe em ambos os tipos de pele. As 

respostas psicofísicas indicaram, entretanto, que existe uma diferença funcional no limiar de 

percepção da sensação absoluta entre a pele pilosa e a glabra, que desaparece para níveis mais 

altos de percepção.  
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 Outro aspecto relevante à estimulação por jato de ar está relacionado à região onde 

este é aplicado e à resposta somatossensorial. A prevalência tem sido em regiões tidas como 

de alta sensibilidade tátil, como na palma e dorso das mãos, ponta dos dedos, lábios e face, 

comparando regiões com pele glabra e pilosa. Esta resposta tem sido utilizada como 

parâmetro de comparação e determinação da sensibilidade aos estímulos, sendo tratada na 

forma de um SEP, que o caracteriza como uma poderosa e útil ferramenta de avaliação 

qualitativa e quantitativa na construção de sistemas de comunicação tátil por jato de ar 

(HAMALAINEN et al., 1985; HASHIMOTO et al., 1990, 1991-a, 1992-a, 1994, 1999, 2000; 

COHEN et al., 2005). 

 A utilização do jato de ar como meio de comunicação alternativa já foi tentado por 

outros pesquisadores. Bliss et al. (1966) desenvolveram um sistema para o reconhecimento de 

um alfabeto experimental, apresentado na Figura 14, no qual as letras eram transferidas de 

forma tátil na palma da mão por uma matriz de jatos de ar com 0,8 mm de diâmetro, 

formando um display tátil com 96 elementos (12 x 8), no qual as variáveis experimentais 

utilizadas foram a duração de cada estímulo e o tempo entre estímulos. A Figura 13 mostra o 

display desenvolvido e o local de aplicação na mão. Cada saída de ar é ativada 

independentemente por uma válvula tipo solenoide que aplica uma pressão de 3 psi com 

duração de 2,5 ms a uma frequência de 200 Hz. Nos testes in vivo realizados com três 

voluntários, foram utilizadas 20 das 26 letras possíveis, não sendo utilizadas as letras H, M, 

O, U, Y e Z em função da maior dificuldade de interpretação. Segundo as conclusões dos 

autores, as vantagens do jato de ar estão relacionadas à uniformidade do padrão de 

estimulação sobre uma superfície não uniforme, como é o caso da pele, e a possibilidade de se 

utilizar um espaçamento muito pequeno entre os pontos de estimulação, o que possibilita o 

aumento da resolução do sistema. No protótipo desenvolvido, a distância entre cada jato de ar 

que forma a matriz foi de 6 mm, formando um display de 32 cm2. Os resultados, apresentados 

na Figura 15, mostram a importância da sequência temporal na percepção tátil das formas 

alfabéticas. Nos testes, realizados após um período de treinamento de 10 h, os voluntários 

foram submetidos a uma sequência aleatória de três letras em duas diferentes sequências 

temporais. Na sequência 1, o voluntário foi submetido à estimulação de três letras quaisquer, 

cada uma por um período de 0,3 s, e este tinha que reportar a sequência nos próximos 0,6 s. 

Na sequência 2, o voluntário foi submetido à estimulação de três letras quaisquer a cada 0,3 s, 

seguido por um intervalo de 0,9 s entre uma letra e outra. Ao final da terceira letra o mesmo 

tinha um tempo de 1,8 s para reportar a sequência apresentada. Foram realizadas quatro 
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sessões de 1 h cada, nas quais foram executadas duas sessões com cada sequência temporal. 

Entre cada sessão houve um período de descanso e cada teste incluiu 81 letras.  

 

  
Figura 13 - Display matricial de 96 (12 x 8) elementos táteis por jato de ar, controlados independentemente 
por um sistema de válvula solenoide. (Esquerda) protótipo desenvolvido; (Direita) posição relativa em que 
os jatos de ar foram aplicados na palma da mão, a uma distância de 6 mm  
Fonte: Bliss et al. (1966). 

  

 
Figura 14 - Alfabeto desenvolvido para a realização dos testes com o display por jato de ar 
Fonte: Bliss et al. (1966). 
 

Furuya et al. (2009) avaliaram a possibilidade de transferir informação acústica para 

deficientes auditivos através da sensação tátil com estímulos por jato de ar. Para os testes, 

utilizaram instrumentos de percussão para ativar e controlar os parâmetros de estimulação tátil 

na transferência das características acústicas. Seus resultados basearam-se na análise das 

impressões psicológicas sobre os voluntários do estudo e se mostraram promissoras na 

utilização desta tecnologia na substituição sensorial para este tipo de deficiência. Benhadj e 

Dawson (1995) e Benhadj e  Ouazzane (2003) desenvolveram  aplicações utilizando jatos de 

ar no controle de sistemas pneumáticos para a detecção de proximidade por meio tátil em 

ambientes de manufatura e no reconhecimento de peças. O sistema desenvolvido utilizava um 

conjunto de atuadores piezoelétricos montados na forma de uma matriz de jatos de ar que 
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fornecia informações sensoriais a partir de uma localização aproximada do ambiente, 

dimensões deste ou de uma peça. O dispositivo também é capaz de detectar e monitorizar o 

deslocamento de objetos. A Figura 16 mostra o sistema pneumático desenvolvido. 

 

 
Figura 15 - Resultados encontrados no experimento de Bliss et al. (1966)  
com duas sequências temporais de estímulos táteis por jato de ar 
Fonte: Bliss et al. (1966). 
 

 

Outros pesquisadores têm utilizado dispositivos de geração de tato pneumáticos que 

usam a pressão do ar para gerar uma sensação de vibração sobre a pele. Nesses dispositivos, a 

rápida compressão e liberação de ar dentro de uma câmara produz a vibração de pinos táteis 

pneumáticos em uma frequência determinada pela taxa de compressão (ENRIQUEZ et al., 

2001). Ao contrário dos estimuladores vibrotáteis eletromecânicos, esses dispositivo de 

geração de tato pneumáticos, que utilizam jatos de ar, não agitam todo o conjunto do 

dispositivo, mas apenas uma área específica, o que o torna mais apropriado para estimulações 

com maior precisão e resolução espacial. Suas desvantagens recaem sobre a possibilidade de 

fugas de ar no sistema pneumático e o alcance limitado da largura de banda operacional, que 

limita os tipos de sinais que podem ser aplicados ao usuário, além dos aspectos mecânicos, 

que envolvem compressores ou outra fonte de ar comprimido, válvulas reguladoras de pressão 

e fluxo, tubos flexíveis e conexões, etc. (ENRIQUEZ et al., 2001). A Figura 17 mostra um 

modelo de transdutor pneumático utilizado para estimulação vibrotátil. Em uma patente 

baseada neste método de estimulação, Roberts e Guttenberg (2008) desenvolveram uma 

matriz vibrotátil ativada por sistema pneumático.  



 

 

Figura 16 - Sistema de interface tátil pneumática, na qual o fluxo de ar controla os atuadores.
Fonte: Benhadj e Dawson

 

Figura 17
Industries
Fonte: 

2.7.1  Características Psicofísicas da Estimulação

 

Conforme descrito, a estimulação

eficiente ferramenta para a comunicação alternativa de indivíduos com deficiência visual e/ou 

auditiva, bem como em realidade aumentada, auxiliando na comunicação, orientação e 

atenção de indivíduos em ambientes e/ou situações nas quais a visão e a audição não são 

suficientes para perceber as inúmeras interações do ambiente. As características dos 

mecanorreceptores da pele, sob a ação de um agente físico de estimulação tátil, 

utilizadas, tanto nos métodos vibrotáteis como eletrotáteis, para a construção de

de estimulação mecânica ou eletrocutânea, respectivamente, aplicados a 

corpo, como dedo, palma da mão, antebraço, coxa

de interface tátil pneumática, na qual o fluxo de ar controla os atuadores.
Dawson (1995). 

Figura 17- Dispositivo pneumático desenvolvido pela Steadfast 
Industries para estimulação vibrotátil. 
Fonte: Enriquez et al. (2001). 

sicofísicas da Estimulação por Jato de Ar

Conforme descrito, a estimulação tátil por jato de ar comprimido pode 

ferramenta para a comunicação alternativa de indivíduos com deficiência visual e/ou 

auditiva, bem como em realidade aumentada, auxiliando na comunicação, orientação e 

atenção de indivíduos em ambientes e/ou situações nas quais a visão e a audição não são 

suficientes para perceber as inúmeras interações do ambiente. As características dos 

mecanorreceptores da pele, sob a ação de um agente físico de estimulação tátil, 

tanto nos métodos vibrotáteis como eletrotáteis, para a construção de

de estimulação mecânica ou eletrocutânea, respectivamente, aplicados a 

corpo, como dedo, palma da mão, antebraço, coxa, abdômen, costas, língua, retina, córtex, 
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de interface tátil pneumática, na qual o fluxo de ar controla os atuadores. 

 
Dispositivo pneumático desenvolvido pela Steadfast  

por Jato de Ar 

tátil por jato de ar comprimido pode ser uma 

ferramenta para a comunicação alternativa de indivíduos com deficiência visual e/ou 

auditiva, bem como em realidade aumentada, auxiliando na comunicação, orientação e 

atenção de indivíduos em ambientes e/ou situações nas quais a visão e a audição não são 

suficientes para perceber as inúmeras interações do ambiente. As características dos 

mecanorreceptores da pele, sob a ação de um agente físico de estimulação tátil, vêm sendo 

tanto nos métodos vibrotáteis como eletrotáteis, para a construção de dispositivos 

de estimulação mecânica ou eletrocutânea, respectivamente, aplicados a diversos locais do 

, costas, língua, retina, córtex, 
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etc., sendo empregados em configurações com um ou mais canais estimulatórios (multicanal) 

na forma linear ou matricial bidimensional (RAHAL et al., 2009; FAYAD et al., 2008; 

CHOW et al., 2003; BACH-Y-RITA et al., 1998; KACZMAREK et al., 1991; KEKONI et 

al., 1990. 

Na área de reabilitação visual e auditiva vem ocorrendo algo semelhante com o 

desenvolvimento de dispositivos implantáveis, substituindo a função perdida por sistemas de 

aquisição e processamento de sons e imagens, ou via estimulação direta do córtex, nas áreas 

associadas a essas funções. O implante coclear, no qual um conjunto de eletrodos de 

estimulação eletrotátil é implantado na região da cóclea já é corriqueiro, sendo utilizado por 

milhares de pessoas com surdez profunda ao redor do mundo. Na área de reabilitação visual, 

tem-se desenvolvido pesquisas para o desenvolvimento de uma retina artificial, popularmente 

conhecida como olho biônico, na qual uma matriz bidimensional de microeletrodos é 

implantada no fundo do olho ou diretamente no córtex visual (CUNHA et al., 2009;  FAYAD 

et al., 2008; CHOW et al., 2003). 

Já a utilização da estimulação tátil por jato de ar, no entanto, tem sido pouco aplicada 

em processos de comunicação e/ou alerta, sendo mais utilizada para avaliar respostas 

neurológicas à ação do estímulo por meio de potencial evocado somatossensorial. Entretanto, 

fica evidente a alta sensibilidade da pele sob o efeito de um fluxo de ar, ou outro gás inerte 

qualquer, que pode ser controlado e modulado das mais diferentes formas, a fim de se obter 

um modelo de estimulação para fins de comunicação alternativa eficiente. Comparando-se os 

modos de estimulação vibrotáteis, eletrotáteis e por fluxo de gás (ou fluxotátil), muitas das 

características psicofísicas são semelhantes e podem ser modeladas e avaliadas de forma 

similar. Segundo Yuan (2003), as características que devem ser avaliadas e analisadas num 

método de estimulação tátil são o limiar de sensibilidade ao estímulo mecânico, elétrico ou 

térmico, a sensação tátil estática versus a cinética, a discriminação da frequência 

estimulatória, a discriminação da intensidade, a sensibilidade à modulação da amplitude e a 

discriminação entre dois pontos de estimulação próximos.  

A sensibilidade à frequência está associada à capacidade da pele em responder 

seletivamente a diferentes frequências, sendo uma das características mais importantes dos 

sistemas sensoriais quando se deseja implementar um sistema de substituição sensorial. Esta 

característica tem sido estudada por diversos pesquisadores, como Gescheider et al. (2002), 

Kaczmarek e Webster (1989), Eves e Novak (1996), Gray et al. (1989), Grimnes (1983a, 

1983b),  Greenspan et al. (1984), Geldard e Sherrick (1972), Hamalainen e Jarvilehto (1981), 

Hamalainen et al. (1985), Hashimoto et al. (1988, 1991-a, 2000). Os resultados mostram uma 
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sensibilidade diferencial entre zero e 500 Hz, uma faixa bastante estreita se comparada à 

resposta em frequência do sistema auditivo (de 20 a 20 kHz). Neste, a discriminação a 

diferentes frequências é da ordem de 0,3%, muito superior ao encontrado no sistema tátil que 

é de 30%, ou seja, 100 vezes melhor (GESCHEIDER, 1997). Quanto à região com maior 

sensibilidade, as pesquisas indicam a ponta dos dedos como sendo a de melhor resposta, como 

era de se esperar em função do tamanho do campo receptivo, da ordem de 5 mm, e da 

quantidade de receptores nessa região, com uma alta densidade de mecanorreceptores. 

Entretanto, outras regiões do corpo apresentam potencial de sensibilidade tátil para o 

desenvolvimento de sistemas de comunicação alternativa, como a língua, o interior do 

antebraço e a região abdominal, que apresenta alta sensibilidade (BACH-Y-RITA et al., 1998; 

KACZMAREK et al., 1991; MYLES e BINSEEL, 2007). Ainda, no que tange à frequência, 

os indivíduos podem discriminar, naturalmente, frequências entre DC e 300 Hz, em três 

categorias de percepção distintas: movimento lento (até 6 Hz) movimento de flutuação (entre 

10 e 70 Hz) e vibração suave (acima de 150 Hz) (TAN e PENTLAND, 1997).  

Com relação à discriminação da intensidade do estímulo, a faixa dinâmica do sistema 

tátil é limitada. Estudos têm mostrado diferentes valores para a intensidade mínima detectável 

(GESCHEIDER, 2011). Evidentemente, esta é uma das características altamente dependente 

da região de estimulação do corpo, pois está associada à sensibilidade da estrutura particular 

dos tecidos em questão. Essa sensibilidade pode variar grandemente para regiões pilosas e 

glabras, conforme mostrado no Quadro 3 (LENT, 2010; MYLES e BINSEEL, 2007). 

A sensibilidade à modulação refere-se à habilidade em detectar modulações na 

amplitude do estímulo aplicado à pele, sendo maior para sinais senoidais entre 20 e 40 Hz do 

que para sinais com variações muito rápidas, como os de onda quadrada, por exemplo 

(KACZMAREK, 1990). Neste aspecto, a resolução temporal, ou a capacidade de detectar 

intervalos de tempo entre um estímulo e outro, pode variar entre 5 ms para pulsos mecânicos 

altamente amortecidos até centenas de milissegundos, aplicando-se estimulação com 

envoltória senoidal, dependendo ainda de fatores físicos e da idade do indivíduo (GELDARD 

e SHERRICK, 1972). A duração do estímulo tátil altera sua percepção. Para períodos mais 

curtos (< 200 ms) e área de estimulação maior, seja eletrotátil, vibrotátil ou fluxotátil, ocorre 

um declínio de cerca de 3 dB no limiar de percepção em função da duplicação da duração do 

estímulo (YUAN, 2003; GESCHEIDER et al., 2002; BLISS et al., 1966). Com relação à área 

de estimulação, Verrillo (1963) demonstrou que o limiar de detecção diminui a uma taxa de 3 

dB para a duplicação da área de contato quando submetido a frequências mais altas (entre 80 

e 320 Hz) e permanece inalterado para frequências mais baixas (< 40 Hz). 



 

Uma comparação entre os limiares de detecção em função da frequência e da área de 

contato do dispositivo estimulador, realizadas na ponta do dedo por 

Rabinowitz et al. (1987), Tan (1996),

Bolanowski et al. (1988),

psychophysical procedure” proposto por Levitt (1971), é apresentado 

gráfico da Figura 18. Nesse gráfico, observa

frequência entre 200 e 300 Hz, decrescendo para frequências abaixo e acima desta faixa. 

 

Quadro 5 - comparativo entre seis trabalhos desenvolvidos para analisar o limiar de pe

 
 

Localização 

Bolanowski 
et al. (1988) 

Região tenar 

Rabinowitz 
et al. (1987) 

Dedo médio 

Lamore et 

al. (1986) 
Primeira falange do 
dedo médio 

Tan (1996) Indicador esquerdo
Gescheider 
et al. (2002) 

Ponta do dedo 
Indicador direito 

Yuan, 2003 Ponta do dedo 
indicador esquerdo

IIE *: Intervalo Entre Estímulos
Fonte: Yuan (2003).   
 

 

Figura 18
Fonte: Y

Uma comparação entre os limiares de detecção em função da frequência e da área de 

contato do dispositivo estimulador, realizadas na ponta do dedo por 

. (1987), Tan (1996), Gescheider et al. (2002) e, na região tenar, p

(1988), utilizado o protocolo denominado “adaptive forced

” proposto por Levitt (1971), é apresentado 

gráfico da Figura 18. Nesse gráfico, observa-se que a maior sensibilidade ocorre na f

frequência entre 200 e 300 Hz, decrescendo para frequências abaixo e acima desta faixa. 

comparativo entre seis trabalhos desenvolvidos para analisar o limiar de pe

Faixa de 
Frequência 

(Hz) 

Duração 
(ms) 

IIE * 
(ms) 

Tempo  de 
subida- descida 

(ms) 
0,4 - 500 700 1750 500 

50 - 500 500 500 50 

Primeira falange do 5 - 1000 100 ND 100 

Indicador esquerdo 3 - 300 ND ND ND 

 
0,4 - 500 700 ND 500 

indicador esquerdo 
2 - 300 500 10 10 

IIE *: Intervalo Entre Estímulos 
    

Figura 18 - Gráfico comparando os limiares de percepção vibrotátil
Fonte: Yuan (2003). 
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Uma comparação entre os limiares de detecção em função da frequência e da área de 

contato do dispositivo estimulador, realizadas na ponta do dedo por Lamore et al. (1986), 

(2002) e, na região tenar, por 

adaptive forced-choice 

” proposto por Levitt (1971), é apresentado no Quadro 5 e no 

se que a maior sensibilidade ocorre na faixa de 

frequência entre 200 e 300 Hz, decrescendo para frequências abaixo e acima desta faixa.  

comparativo entre seis trabalhos desenvolvidos para analisar o limiar de percepção tátil 

Tempo  de 
descida 

 

Área de contato 
(cm2) 

2,9 

0,38 

1,5 

0,5 
0,72 

0,5 

 
Gráfico comparando os limiares de percepção vibrotátil  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Nesse capítulo, descrevem-se as características da população e o protocolo de 

investigação utilizado nos testes in vivo, bem como o sistema desenvolvido, com suas 

características construtivas e funcionais. 

 

3.1 POPULAÇÃO ESTUDADA NOS TESTES I� VIVO 

 
  Baseado em Triola (1998), o tamanho da amostra populacional do presente trabalho 

foi pré-definida em função da seguinte equação: 

 

� =  ��∝ �⁄  .� 
� �

�
     (16) 

 
onde 
 
n  é o tamanho da amostra populacional mínima; 

zα/2  é o valor crítico positivo; 

E é o erro máximo populacional admitido; 

σ é o desvio padrão populacional. 

 
 Para um grau de confiança abrangendo 95% da população (α = 0,95) e com base na 

tabela de distribuição normal de probabilidades, chega-se ao valor crítico de zα/2 igual a 1,96 

(este valor corresponde a 1,96 desvios da média). A Figura 19 ilustra a distribuição normal 

padronizada com um grau de confiança de 95%, utilizado neste trabalho. 

 

 
 

Figura 19 - distribuição normal padronizada com um grau de confiança de 95% 
Fonte: Triola (1998). 
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 O erro máximo estipulado E para este trabalho foi de 10% (0,1) da média 

populacional. Com base neste erro e considerando-se que o desvio padrão estimado é a razão 

da amplitude total (AT) pelo erro máximo estipulado, segundo Triola (1998), o desvio padrão 

utilizado pode ser obtido pela Equação (17). 

 

 ≈  "#
$       (17) 

 

A amplitude total é obtida pela diferença entre o maior valor (limite superior) e o 

menor valor (limite inferior) dentro do conjunto de dados. O menor valor considerado será 0 

+ E = 0,1 e o maior valor considerado será 1 – E = 0,9, onde 0 corresponde a 0% dos dados e 

1 a 100% dos dados, resultando em AT = (0,9 - 0,1) = 0,8. Com base nesse valor, o desvio 

padrão estimado (σ) será de 0,2 (AT/4) e, consequentemente, o tamanho da amostra mínima a 

ser utilizada no presente trabalho será de 16: 

 
 

� =  ��∝ �⁄  .� 
� �

�
= �%,'( .�,� 

�,% �
�

≈ 15,35   (18) 

 
 

Com base nesse resultado, utilizou-se no presente trabalho uma amostra de 25 

voluntários.  

 
3.1.1 Critérios de inclusão dos voluntários da pesquisa 

 
 Foram selecionados como voluntários alunos e professores do sexo masculino, do 

curso de Engenharia da Computação da Universidade Positivo, com idade entre 18 e 35 (23,1 

±4,8) e sem deficiências visuais e/ou auditivas e/ou cognitivas manifestadamente declaradas.  

 
3.1.2 Critérios de exclusão dos voluntários da pesquisa 

 

 Foram excluídos da pesquisa voluntários do sexo feminino, em função da variação 

sensorial durante o ciclo menstrual (BARBOSA et al., 2007); diabéticos; e pessoas com 

cicatrizes e/ou outras deformações cutâneas na região abdominal, região na qual foram 

realizados os testes de percepção em função da alta sensibilidade tátil (MYLES e BINSEEL, 

2007), da área disponível e da facilidade de acesso.  
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3.1.3 Análise de dados 

 

 As informações e dados coletados nos ensaios experimentais foram analisados 

estatisticamente a fim de se verificar as propriedades da estimulação fluxotátil na região 

abdominal, na comunicação alternativa em um grupo de voluntários. 

 

3.1.4 Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 A pesquisa recebeu autorização do comitê de ética da Universidade Positivo campus 

Curitiba, por meio do Protocolo No 046/11 (Anexo A).  

 Por exigência legal do comitê de ética, a todos os voluntários participantes do estudo 

foi apresentado um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice B), no qual foram 

explicados os procedimentos a serem adotados bem como os objetivos do estudo. O referido 

termo foi assinado pelo pesquisador responsável e pelo voluntário.  

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ESTIMULAÇÃO 

FLUXOTÁTIL 

 
 O sistema desenvolvido baseou-se no conceito de um plotter de coordenadas 

cartesianas de duas dimensões, acoplado a um sistema de estimulação tátil por jatos de gás 

inerte, podendo ser CO2 ou ar comprimido, conforme ilustrado na Figura 20, e projetado 

especialmente para a realização dos estudos experimentais sobre a resposta sensorial do 

indivíduo.  

A interface do plotter com a pele ocorre por meio de uma agulha de injeção BD 

PrecisionGlide™ 16G 1½, com diâmetro externo de 1,6 mm, interno de 1,0 mm e 

comprimento de 30 mm, acoplada à cabeça móvel do plotter. O sistema desenvolvido permite 

o ajuste e controle da pressão e do fluxo do gás proveniente do cilindro, bem como da 

liberação ou não do fluxo para a agulha de injeção, por meio de uma válvula solenóide 

FESTO, modelo MHJ10. 

Com base nesses parâmetros e em trabalhos descritos na literatura, foram pesquisadas 

respostas psicofísica e cognitiva da sensação tátil, em função da estimulação por jato de CO2, 

como alternativa à comunicação de indivíduos com deficiência auditiva e/ou auditivo-visual 
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ou método de realidade aumentada para indivíduos sem deficiências em alerta, controle e 

orientação (HASHIMOTO et al., 1988 e 1992; HAMALAINEN et al., 1985; CUNHA et al., 

2010).  

 
Figura 20 - Visão geral do sistema desenvolvido para a validação da proposta de  
investigação através do plotter fluxotátil, mostrando as partes principais. 

 

 

Conforme ilustrado no diagrama em blocos da Figura 21, o plotter é conectado ao 

sistema de controle dos parâmetros pneumáticos (mostrado na Figura 22) utilizados para 

sensibilizar a pele por meio do fluxo de CO2 aplicado. Por meio de um programa de controle 

instalado no PC, cuja estrutura básica é apresentada no Apêndice D, geram-se e transferem-se 

os parâmetros de controle para os motores de passo, responsáveis pelo “desenho” das imagens 

táteis. Cada imagem criada define um conjunto de coordenadas cartesianas que são 

transferidas para o plotter e produzem o deslocamento dos motores de passo nos eixos X e Y. 

O sistema de controle dos motores utiliza um microcontrolador PIC 18f4550 – Microchip e 

respectivos drivers de potência. No Anexo B apresenta-se o diagrama esquemático elétrico do 

circuito desenvolvido. 
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Como se pode observar pela Figura 22, o CO2 fornecido pelo cilindro tem sua pressão 

e fluxo controlados por meio de válvula e fluxômetro, respectivamente, condicionando os 

parâmetros pneumáticos para as etapas posteriores, nas quais o fluxo do gás é liberado para a 

agulha de injeção por meio de uma válvula solenoide, que é ativada em função da 

transferência da imagem e da respectiva movimentação dos dois motores de passo nos eixos 

xy. Próximo à agulha de injeção há uma derivação na tubulação de condução do gás, na qual 

está conectado um transdutor de pressão MPX 5700 (Freescale Semiconductors) que faz a 

monitoração da ativação da válvula solenoide e a medição da pressão no sistema. 

 

 
Figura 21 - Diagrama em blocos do plotter 2D no qual dois motores de passo recebem as informações  
enviadas pelo programa de controle gráfico através de uma placa com microcontrolador. 

 

 

    Figura 22 - Diagrama em blocos do sistema de controle dos parâmetros pneumáticos.  



 

 Com relação ao controle dos motores de passo no 

do programa gerador de imagens (caracteres e 

microcontrolada conectada ao computador

do plotter no plano cartesiano onde está localizada a agulha de injeção de CO

desenvolvido possibilita a formação

das dimensões das imagens e da 

desenvolvido em linguagem C, 

correspondente às funções que o microcontrolador pode executar

se o fluxograma e o código fonte básico

fluxotátil. A tela do programa com os respectivos parâmetros de controle pode ser vista na 

Figura 23 e no Quadro 6

desenvolvido.  

 

Figura 23 - Telas do programa
esquerda, tela inicial com as opções de geração de let
geração das 19 letras, bem como o ajuste de velocidade de plotagem e a opção de centralização da agulha 
de injeção.  

 
Quadro 6 - Características do plotter fluxotátil

Característica 
Caracteres gerados  
Tamanho dos caracteres  
Figuras geométrica  
Tamanho do lado das figuras
Resolução da plotagem  
No passos por mm dos motores
Velocidade de plotagem  
Área de plotagem 
Altura da área de plotagem  
Fonte de gás utilizada 
Manômetro de pressões  
Fluxômetro  
Agulha de estimulação 
Diâmetro interno da agulha 
Força de estimulação  

Com relação ao controle dos motores de passo no plotter, esses recebem

gerador de imagens (caracteres e figuras geométricas)

microcontrolada conectada ao computador, e realizam os respectivos movimentos da cabeça 

no plano cartesiano onde está localizada a agulha de injeção de CO

possibilita a formação de figuras geométricas e letras, assim como

das dimensões das imagens e da velocidade de “impressão” destas na pele.

em linguagem C, define os parâmetros da porta serial e envia um caractere 

correspondente às funções que o microcontrolador pode executar. No Apêndice E

o fluxograma e o código fonte básico do programa desenvolvido para o controle do plotter 

do programa com os respectivos parâmetros de controle pode ser vista na 

Quadro 6 apresenta-se as características gerais do 

   

programa desenvolvido para a geração das figuras e controle do plotter fluxotátil
tela inicial com as opções de geração de letras, quadrado e configurações; à d

geração das 19 letras, bem como o ajuste de velocidade de plotagem e a opção de centralização da agulha 

Características do plotter fluxotátil 
Parâmetro 
A, B,C,D,E,F, G, I, J, L, M, N, O, P, S, U, V, X
40 x 80 (Largura x Altura) 
Triângulo, retângulo e octógono 

Tamanho do lado das figuras 5 a 100 
0,2 mm  

dos motores 5 
1 a 100 
20 x 20  

 50 a 150  
Cilindro de CO2 
0 a 4,0  
0 a 15  
BD PrecisionGlide™ 16G 1½, 

 1,0 
0 a 10  
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, esses recebem os comandos 

geométricas), via interface 

respectivos movimentos da cabeça 

no plano cartesiano onde está localizada a agulha de injeção de CO2. O programa 

de figuras geométricas e letras, assim como o controle 

velocidade de “impressão” destas na pele. O mesmo, 

define os parâmetros da porta serial e envia um caractere 

Apêndice E encontram-

para o controle do plotter 

do programa com os respectivos parâmetros de controle pode ser vista na 

se as características gerais do plotter fluxotátil 

 

ontrole do plotter fluxotátil. À 
ras, quadrado e configurações; à direita, tela de 

geração das 19 letras, bem como o ajuste de velocidade de plotagem e a opção de centralização da agulha 

Unidade 
A, B,C,D,E,F, G, I, J, L, M, N, O, P, S, U, V, X ---- 

mm 
---- 
mm 
mm 

passos 
mm/s 

cm 
cm 
---- 
Bar 

l/min 
---- 
mm 
gf 
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3.3 AFERIÇÃO DO SISTEMA DE ESTIMULAÇÃO DESENVOLVIDO 

PARA A PESQUISA   

 
 Para a realização dos ensaios in vivo com estimulação fluxotátil, os parâmetros 

utilizados para a investigação foram aferidos previamente, utilizando instrumentos calibrados. 

Os parâmetros analisados foram: a pressão fornecida pelo sistema (cilindro de CO2, válvula 

reguladora de pressão), a velocidade de deslocamento da agulha de injeção no plotter e a 

força de estimulação no ponto de contato entre a agulha de injeção e a pele do voluntário. Nas 

seções seguintes, serão descritos os procedimentos utilizados no levantamento desses 

parâmetros. 

 

3.3.1 Pressão fornecida pelo cilindro de CO2 

 

 Para a análise deste parâmetro, utilizou-se a montagem mostrada na Figura 24. A 

pressão provida pelo cilindro de CO2 é controlada por meio de uma válvula reguladora de 

pressão e respectivo manômetro, cuja escala oferece uma resolução de 0,5 bar e fundo de 

escala de 10 bar. 

 
Figura 24 - Esquema de montagem do experimento para determinação do limiar de  
percepção da força de estimulação tátil em função da pressão e fluxo do CO2.  

 

 

 Para o levantamento da curva da tensão de saída do transdutor de pressão (MPX5700 – 

Freescale Semiconductor) em função da pressão fornecida pelo cilindro, ajustou-se a pressão 

por meio da válvula reguladora de pressão entre 0 e 4 bar (0 – 40,8 gf/mm2) e, utilizando um 

osciloscópio (Tektronix modelo TDS 1001C), nas escalas de amplitude de 200 mV/div e de 

tempo de 1 s/div, mediu-se a tensão de saída do transdutor de pressão. No Apêndice B 
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apresenta-se o resultado da análise do transdutor de pressão utilizado no experimento. A 

conversão da pressão em bar para gf/mm2 segue a Equação 19. 

 

, -.//11�2 = ,-3452 6 10,2     (19)  

 

3.3.2 Velocidade de deslocamento da agulha de injeção do plotter 

 
 A aferição da velocidade de deslocamento da agulha de injeção foi realizada por meio 

da ativação da função “desenhar quadrado” do programa de controle do plotter. Para isso, 

inicialmente foi traçado um quadrado com lado de 40 mm em uma folha de papel, 

substituindo a agulha de injeção por uma caneta, a fim de se verificar suas dimensões. 

Posteriormente, com a agulha de injeção recolocada, foi determinado o tempo necessário para 

se desenhar o quadrado (4 x 40 = 160 mm). Neste teste, a pressão foi mantida em 2 bar e o 

fluxo em 4 l/min, de forma que a tensão na saída do transdutor de pressão ficasse com  760 

mV. Com um osciloscópio Tektronix modelo TDS 1001C, nas escalas de amplitude de 200 

mV/div e de tempo de 1 s/div e 5 s/div,  monitorou-se a duração da ativação do transdutor. O 

sistema só libera o fluxo de gás por meio de uma válvula solenoide no momento em que uma 

imagem está sendo traçada.   

 

3.3.3 Força exercida pelo fluxo de CO2 sobre uma superfície 

 

 Para a avaliação da força exercida pelo fluxo de CO2 sobre uma superfície em geral, e 

sobre a pele em particular, realizaram-se testes para verificar a influência dos parâmetros de 

estimulação sobre a força gerada no ponto de contato do fluxo do gás com a superfície. Para a 

realização desses ensaios, utilizou-se uma balança de precisão marca Kern, modelo 440-47, 

com resolução de 0,1 g e fundo de escala de 1200 g. O procedimento do ensaio consistiu em 

aplicar jatos de CO2 provenientes do cilindro, com pressão e fluxo controlados por meio do 

manômetro e fluxômetro, respectivamente, através da agulha de injeção utilizada para 

estimulação tátil. Efetuaram-se avaliações de força em função da pressão e de fluxo de gás, 

bem como da força em função da distância da agulha de injeção em relação à superfície do 

prato da balança. Conforme se pode observar pela Figura 25 (a, b), a agulha foi posicionada 

no centro do prato da balança a fim de se obter a força distribuída pelo jato e não haver erros 

em função de diferentes posições. A distância entre a ponta da agulha e o prato da balança 

variou entre 2 e 25 mm. 



 

Figura 25 - Ensaio para verificação da força exercida pelo fluxo do CO
função dos parâmetros de estimulação. Em 
agulha de injeção sobre seu prato; em (b)
distância de 2 mm entre a ponta da agulha e a superfície.

 
 Conforme mencionado, a balança utilizada nos ensaios oferecia uma resolução de 100 

mgf, insuficiente para se medir f

Para solucionar essa limitação, empregou

(ALONSO e FINN, 2002) numa montagem em que a resolução da balança ficou em 10 mgf.

A Figura 26 mostra o esquema de montagem utilizado. Utilizou

ponto de apoio no centro de massa da mesma, de modo a se manter o equilíbrio

fixado ao prato da balança, por meio de um fio de nylon, de modo que ao se aplicar uma força 

F1 no ponto A, esta produziria uma força F

oferecia o recurso de tara (zero relativo da medida), 

inicial, quando a haste estava em equilíbrio. A força F

fluxo do gás em diferentes pressões e fluxos, controlados pelo conjunto pneumático do 

sistema de estimulação fluxotátil. 

balança, em B; neste caso, um valor negativo, seguindo a 

  

Logo: 

 

 

 

 
 

Ensaio para verificação da força exercida pelo fluxo do CO2 sobre uma superfície em 
função dos parâmetros de estimulação. Em (a), visão geral do experimento com a balança e a 

njeção sobre seu prato; em (b), detalhe da agulha de injeção sobre o prato com uma 
distância de 2 mm entre a ponta da agulha e a superfície. 

 

Conforme mencionado, a balança utilizada nos ensaios oferecia uma resolução de 100 

medir forças de menor intensidade, como as utilizadas nos testes. 

Para solucionar essa limitação, empregou-se o Princípio ou Lei da Alavanca de Arq

FINN, 2002) numa montagem em que a resolução da balança ficou em 10 mgf.

mostra o esquema de montagem utilizado. Utilizou-se uma haste de 42 cm com

ponto de apoio no centro de massa da mesma, de modo a se manter o equilíbrio

fixado ao prato da balança, por meio de um fio de nylon, de modo que ao se aplicar uma força 

no ponto A, esta produziria uma força F2 no ponto B, em sentido contrário. Como a balança 

oferecia o recurso de tara (zero relativo da medida), este foi utilizado para zerar a força 

inicial, quando a haste estava em equilíbrio. A força F1 aplicada em A foi produzida pelo 

fluxo do gás em diferentes pressões e fluxos, controlados pelo conjunto pneumático do 

sistema de estimulação fluxotátil. A força F1, em A, foi determinada pela leitura no 

balança, em B; neste caso, um valor negativo, seguindo a Equação 20: 

9:
9�

= ��
�:

    

;% = ;� 6 ��
�:

    

(a) 
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sobre uma superfície em 
(a), visão geral do experimento com a balança e a 

detalhe da agulha de injeção sobre o prato com uma 

Conforme mencionado, a balança utilizada nos ensaios oferecia uma resolução de 100 

orças de menor intensidade, como as utilizadas nos testes. 

se o Princípio ou Lei da Alavanca de Arquimedes 

FINN, 2002) numa montagem em que a resolução da balança ficou em 10 mgf. 

se uma haste de 42 cm com o 

ponto de apoio no centro de massa da mesma, de modo a se manter o equilíbrio. O ponto B foi 

fixado ao prato da balança, por meio de um fio de nylon, de modo que ao se aplicar uma força 

no ponto B, em sentido contrário. Como a balança 

este foi utilizado para zerar a força 

aplicada em A foi produzida pelo 

fluxo do gás em diferentes pressões e fluxos, controlados pelo conjunto pneumático do 

determinada pela leitura no display da 

  (20)  

  (21) 

(b) 

2 mm 
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Para d1 = 20 cm e d2 = 2 cm, a Equação 21 resulta em: 

 

;% = ;� 6 0,1     (22) 

 

 Com esta montagem, conseguiu-se uma resolução de 10 mgf, suficiente para a 

realização dos testes de validação do sistema e para o levantamento dos parâmetros 

estimulatórios in vivo. 

 
Figura 26 - Esquema de montagem utilizando o princípio da alavanca para  
aumentar a resolução da balança. 

 

 Para a avaliação da força exercida sobre a superfície da balança em função da pressão 

e do fluxo disponibilizados pelo sistema de CO2 e da distância entre a agulha de injeção e a 

superfície da balança, aplicou-se o jato de gás com fluxo variando entre 0 e 15 l/min e pressão 

variando entre 0 e 40,8 gf/mm2 (0 a 4 bar), em quatro distâncias (1, 3, 8 e 11 mm). 

 
 
3.4 RESPOSTA DA PELE À ESTIMULAÇÃO FLUXOTÁTIL  

 

 No presente trabalho, investigou-se a resposta da pele, sob a ação de um agente físico 

de estimulação fluxotátil (jato de CO2), tomando-se por base os princípios de estimulação 

vibrotátil e eletrotátil. Foram investigadas as influências da pressão, fluxo e velocidade de 

deslocamento da agulha de injeção do jato de gás sobre a pele dos voluntários, na resposta 

psicofísica e cognitiva destes.  

 A modalidade fluxotátil é uma derivação da modalidade vibrotátil, pois ambas 

produzem a estimulação dos mecanorreceptores da pele. Desta forma, as características 

psicofísicas da estimulação fluxotátil foram analisadas em função do limiar de percepção da 

pressão e do fluxo do gás que produziram um limiar de percepção da intensidade da força 

aplicada à pele e da velocidade com que a agulha de estimulação é deslocada sobre a pele, 
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resultando em uma variação da frequência de estimulação em função da estimulação dos 

campos receptivos da região abdominal. Com base nesses valores, determinaram-se os 

parâmetros de estimulação utilizados para a verificação da resposta cognitiva dos voluntários 

envolvidos nos testes.  

 

3.4.1 Limiar de percepção da força estimulatória produzida sobre a pele  

 

Para estudar o limiar de percepção da força de estimulação tátil em função da pressão 

e do fluxo do gás injetado, utilizou-se a estrutura apresentada na Figura 24, pela qual controla-

se a pressão e o fluxo do gás fornecido por um cilindro de CO2, e aplicado à pele do 

voluntário por meio da agulha de injeção. A distância entre a ponta da agulha e a pele do 

sujeito analisado foi mantida em 10 mm, sendo o fluxo do gás aplicado no abdômen, região 

esta selecionada para a investigação das propriedades psicofísicas e cognitivas dos voluntários 

em função de sua área e sensibilidade.  

Para este procedimento, realizado sobre 10 voluntários, a pressão e o fluxo do gás 

foram controlados por meio da válvula reguladora de pressão e do fluxômetro, 

respectivamente, e monitorada por um circuito com um transdutor de pressão calibrado, que 

fornece uma tensão proporcional à pressão na tubulação do sistema pneumático, colocado 

junto à agulha de estimulação numa derivação, conforme ilustrado na Figura 24. Aplicou-se 

uma pressão crescente, entre zero bar (0 gf/mm2) e o valor detectado como o limiar de 

percepção, pelo indivíduo sob análise. A pressão e respectiva tensão na saída do circuito 

transdutor de pressão foram anotadas. Uma vez determinado o limiar, a pressão aplicada à 

região foi aumentada até o valor de 4 bar (40,8 gf/mm2), limite máximo disponibilizado pela 

válvula reguladora de pressão. As medidas de pressão foram correlacionadas entre o 

manômetro da válvula e o circuito transdutor de pressão.  

 

3.4.2 Análise da frequência estimulatória em função da velocidade de 

deslocamento da agulha de injeção de gás sobre a região abdominal  

 
Para a análise da resposta psicofísica em função da faixa de frequência dos 

mecanorreceptores, aplicou-se o fluxo de gás sobre a pele, na região abdominal, com uma 

força constante equivalente a três vezes o limiar de percepção medido, a fim de garantir que 

100% dos voluntários percebessem o mesmo. Neste teste, a variação da frequência de 
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estimulação foi conseguida por meio da variação da velocidade de deslocamento da agulha de 

injeção sobre a região abdominal, em um teste dinâmico, na qual a  discriminação entre dois 

pontos tem valor médio de 30 mm, variando entre 21 e 40 mm, segundo Farah et al. (2004). 

Considerando-se os campos receptivos com formato circular e diâmetro médio de 30 

mm, distribuídos na superfície abdominal, pode-se inferir que a frequência de estimulação 

sobre o abdômen, ou a estimulação em cada campo receptivo desta região, será proporcional à 

velocidade de deslocamento da agulha de estimulação sobre esta e, consequentemente, ao 

tempo de estimulação de cada campo receptivo. O plotter desenvolvido permite o ajuste das 

velocidades entre 1 mm/s e 100 mm/s, em função da taxa de acionamento dos motores de 

passo nos eixos xy, sendo necessários 5 passos para haver o deslocamento de 1 mm. A Figura 

27 mostra o plotter fluxotátil posicionado sob a região abdominal. 

 

 
Figura 27 - Plotter fluxotátil posicionado na região do abdômen, com o sujeito a ser investigado em pé. 

 

Para a realização dos experimentos in vivo, testaram-se as velocidades de 20, 40, 67 e 

100 mm/s, que resultaram em frequências de estimulação de 0,67, 1,33, 2,22 e 3,33 Hz, 

respectivamente. Essas frequências foram selecionadas por cobrirem a faixa central de 

resposta dos discos de Merkel, entre 0,3 e 3 Hz, responsáveis pela sensação da pressão na 

pele. Não foram utilizadas velocidades abaixo de 20 mm/s nem tampouco acima de 100 mm/s 
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por apresentarem baixa taxa de percepção nos testes preliminares, conforme será descrito no 

capítulo 4, sub-ítem 4.5.  

Conforme será mostrado nos resultados, outro fator que influenciou na seleção das 

frequências de estimulação, dentro da faixa disponível pelo plotter, foi determinado 

empiricamente em função da melhor percepção tátil relatada pelos voluntários nos 

treinamentos para a realização dos experimentos. Nesses testes, aplicou-se o jato de gás sobre 

a região abdominal do sujeito com um fluxo de 4 l/min e pressão de 1 bar, plotando-se um 

quadrado com lado de 40 mm nas velocidades de 20, 40, 67 e 100 mm/s, de forma aleatória. 

Após a aplicação das quatro velocidades, o voluntário foi inquirido sobre a melhor percepção 

espacial da figura.  

 

 

3.5 PROTOCOLO EXPERIMENTAL PARA A INVESTIGAÇÃO DA 

RESPOSTA PSICOFÍSICA E COGNITIVA À ESTIMULAÇÃO TÁTIL 

POR FLUXO DE CO2 

 

 Considerando os aspectos técnicos, ergonômicos, psicofísicos e cognitivos, os 

parâmetros em estudo foram organizados em grupos, tendo-se como principal objetivo criar 

um protocolo que permitisse extrair as informações necessárias à validação da pesquisa.  

 O protocolo de avaliação utilizou o plotter fluxotátil, e respectivos sistemas 

pneumáticos que o compõem, para a realização dos testes sobre os sujeitos da pesquisa, sob 

diferentes padrões de estimulação tátil (pneumática, cinética e gráfica). Com os resultados 

desses testes, foram analisadas as respostas psicofísicas e cognitivas e o potencial de 

utilização do sistema de estimulação fluxotátil como método de comunicação alternativa para 

deficientes visuais/auditivos ou como método de realidade aumentada para indivíduos sem 

tais deficiências físicas.    

 Foram realizados sessenta testes, divididos em quatro grupos, com as velocidades de 

deslocamento da agulha de 20, 40, 67 e 100 mm/s. Para cada grupo foram realizados testes 

sobre quinze voluntários. Essas velocidades foram selecionadas em função da resposta em 

frequência dos Discos de Merkel e do tamanho do campo receptivo da região abdominal, bem 

como pela análise empírica das respostas de percepção tátil dos primeiros voluntários 

submetidos aos testes.  
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 As avaliações foram realizadas com o voluntário na posição ortostática e com o 

abdômen posicionado na frente do plotter fluxotátil, conforme ilustrado nas Figuras 20 e 27. 

Para cada um dos quatro grupos de velocidades de estimulação, os voluntários foram 

submetidos ao mesmo padrão de força de estimulação sobre a pele (pressão e fluxo 

constantes). Com base nas equações de Weber e Fechner, a intensidade de força de 

estimulação tátil aplicada nos testes in vivo foi de três vezes o valor do limiar de percepção 

determinado previamente, a fim de garantir que a totalidade dos voluntários investigados 

fosse capaz de detectar a estimulação.  

Inicialmente, cada voluntário passou por uma fase de treinamento, dividida em duas 

etapas: na primeira, as dezenove letras, mostradas na Figura 28, foram apresentadas em um 

simulador no computador, mostrado na Figura 29, no qual cada uma poderia ser impressa na 

tela, com a mesma morfologia, velocidade de plotagem e sequência de construção com que 

seriam posteriormente transferidas pelo plotter fluxotátil sobre a região abdominal. Nesta 

fase, o voluntário teve 10 minutos para reconhecer as imagens, podendo repetir a impressão 

de cada letra quantas vezes julgasse necessário. Todas as letras foram plotadas com a altura de 

80 mm; já com relação à largura, esta variou em função da morfologia e da sequência 

utilizada na construção. Em média, a largura foi de 50 mm, com exceção das letras I, M, N e 

V, como se pode observar na Figura 28. Com relação à escolha da sequência de deslocamento 

da agulha para a formação de cada letra, buscaram-se formas que representassem as mesmas 

com clareza, sem que houvesse conflito com letras de morfologia semelhante. Apesar da 

sequência de deslocamento das linhas na formação das letras não seguir a forma convencional 

utilizada na escrita padrão, optou-se por essas sequências em função das características do 

plotter fluxotátil, que utiliza um par de motores de passo para a formação das imagens, 

evitando-se a descontinuidade do jato de gás na plotagem das imagens, o que poderia induzir 

a erros. Pela mesma razão, foram excluídas as letras H, K, Q, R, T e W, cuja morfologia, em 

princípio, poderia gerar conflito com outras letras. Entretanto, como o objetivo do trabalho foi 

o de investigar as respostas psicofísica e cognitiva à estimulação por fluxo de gás, o conjunto 

de 19 letras utilizado nos testes in vivo foi suficiente para obtenção de uma análise estatística 

consistente. 
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Figura 28 - Letras utilizadas nos testes de percepção tátil, com as sequências de deslocamento  
da agulha de injeção, em linha tracejada (início                fim). 

 

Na segunda fase, o voluntário na posição ortostática e com o abdômen posicionado em 

frente ao plotter foi submetido à transferência tátil de um quadrado, com lado de 40 mm, nas 

quatro diferentes velocidades de estimulação (20, 40, 67 e 100 mm/s), sendo arguido sobre 

qual velocidade gerava a melhor percepção espacial da imagem. A sequência de velocidades 

para cada teste foi aleatória. Uma vez identificada a melhor velocidade, esta foi utilizada no 

treinamento de identificação e reconhecimento para cada uma das dezenove letras transferidas 

pelo plotter fluxotátil ao abdômen do voluntário. Paralelamente à transferência tátil, o 

voluntário utilizou uma folha na qual estavam impressas as dezenove letras, com as 

morfologias e sequências de deslocamento da agulha de injeção igual às imagens sendo 

transferidas pelo plotter, conforme ilustrado na Figura 30. Cada uma das letras foi transferida 

sobre a pele do voluntário ao menos duas vezes, na mesma sequência, de A a Z, podendo-se 

repetir as letras que o voluntário julgasse necessária, a fim de melhor aprendizagem. Esse 

treinamento durou, em média, 20 min. Dessa forma, o treinamento total teve duração média 

de 30 min e, ao final, o voluntário foi submetido ao teste cego de identificação das letras. 

 



 

Figura 29 - Três telas do programa 
B e L impressas com as velocidades de 20, 40 e 100 mm/s, respectivamente.

 

Figura 30 - voluntário sendo submetido ao treinamento do reconhecimento das dezenove letras 
utilizadas posteriormente nos teste cegos. �esta fase, cada letra foi transferida por no mínimo 
duas vezes sobre a região abdominal do mesmo.
 

No teste cego, cada um dos vinte e cinco voluntários foram submetidos à estimulação 

fluxotátil, na região abdominal, para 

de um total de dezenove, repetidas três vezes cada uma, totalizando trinta e três letras por 

voluntário em cada um dos quatro grupos de velocidades de teste. Ao final de cada 

“impressão tátil”, o voluntário deveria reportar a letra percebida. Para cada uma das trinta e 

três imagens transferidas pelo 

Apêndice A, a letra reportada pelo voluntário. A geração e a transferência das imagens foram 

realizadas pelo pesquisador utilizando o 

possibilita controlar os parâmetros cinéticos e gráficos das imagens criadas.

programa simulador de letras do plotter fluxotátil no qual aparecem as letras M, 
B e L impressas com as velocidades de 20, 40 e 100 mm/s, respectivamente. 

voluntário sendo submetido ao treinamento do reconhecimento das dezenove letras 
posteriormente nos teste cegos. �esta fase, cada letra foi transferida por no mínimo 

duas vezes sobre a região abdominal do mesmo. 

No teste cego, cada um dos vinte e cinco voluntários foram submetidos à estimulação 

fluxotátil, na região abdominal, para a identificação de uma sequência aleatória de onze letras 

de um total de dezenove, repetidas três vezes cada uma, totalizando trinta e três letras por 

voluntário em cada um dos quatro grupos de velocidades de teste. Ao final de cada 

luntário deveria reportar a letra percebida. Para cada uma das trinta e 

três imagens transferidas pelo plotter em cada sequência, foi anotada, em uma planilha do 

reportada pelo voluntário. A geração e a transferência das imagens foram 

ealizadas pelo pesquisador utilizando o programa de controle do plotter 

possibilita controlar os parâmetros cinéticos e gráficos das imagens criadas.
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fluxotátil no qual aparecem as letras M, 

 
voluntário sendo submetido ao treinamento do reconhecimento das dezenove letras  

posteriormente nos teste cegos. �esta fase, cada letra foi transferida por no mínimo  

No teste cego, cada um dos vinte e cinco voluntários foram submetidos à estimulação 

a identificação de uma sequência aleatória de onze letras 

de um total de dezenove, repetidas três vezes cada uma, totalizando trinta e três letras por 

voluntário em cada um dos quatro grupos de velocidades de teste. Ao final de cada 

luntário deveria reportar a letra percebida. Para cada uma das trinta e 

em cada sequência, foi anotada, em uma planilha do 

reportada pelo voluntário. A geração e a transferência das imagens foram 

plotter fluxotátil, que 

possibilita controlar os parâmetros cinéticos e gráficos das imagens criadas.   
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Para cada teste, o plotter teve sua altura ajustada em função da altura do voluntário, de 

forma que a região de estimulação sobre o abdômen permanecesse a mesma. Da mesma 

forma, a distância entre a agulha de injeção e a superfície cutânea foi controlada para 

assegurar uma distância média de 10 mm, com mínima de 5 mm e máxima de 15 mm, em 

função da curvatura da superfície abdominal. Os teste foram realizados com o jato de gás a 

uma temperatura de 24 oC, em um laboratório onde não havia correntes de ar na posição em 

que o equipamento foi instalado, à temperatura ambiente (média de 22 oC).  
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4 RESULTADOS 
 

Os resultados do trabalho desenvolvido foram obtidos a partir das medições realizadas 

durante os sessenta testes realizados com os vinte e cinco voluntários, no que se refere às 

taxas de acerto das sequências de letras transferidas pelo plotter fluxotátil, sob a variação dos 

parâmetros estimulatórios pneumáticos (pressão e fluxo), cinéticos (velocidade de 

deslocamento da agulha de injeção) e gráficos (letras utilizadas nos testes). 

 Os parâmetros avaliados, cujos procedimentos experimentais estão descritos no 

Capítulo 3 foram: a força de estimulação no ponto de contato entre a agulha de injeção e a 

pele do indivíduo em função da pressão e fluxo do gás fornecidos pelo sistema (cilindro de 

CO2, válvula reguladora de pressão e fluxômetro); a velocidade de deslocamento da agulha de 

injeção sobre a região abdominal, produzindo a frequência de estimulação; e a morfologia das 

dezenove letras.   

 No que se refere aos testes do instrumento, foram analisadas a velocidade de 

deslocamento da agulha de estimulação, a formação e transferência das imagens e os 

parâmetros pneumáticos e mecânicos.  

 

4.1 PRESSÃO FORNECIDA PELO CILINDRO DE CO2 

 
 Para se verificar a pressão fornecida pelo cilindro de CO2 após a válvula reguladora, 

utilizou-se o manômetro calibrado, integrante desta, como parâmetro para se levantar a curva 

da tensão em função da pressão na saída do transdutor de pressão MPX5700, cujos valores 

estão no Apêndice B. Os resultados ilustrados no gráfico da Figura 31 mostram um 

comportamento linear, com coeficiente de correlação de 0,9906, que corrobora com a 

validade de se utilizar o transdutor de pressão como parâmetro de medida para essa avaliação 

de desempenho. Para a calibração, o fluxo do gás foi mantido em 4 l/min, valor selecionado 

em função do padrão de estimulação utilizado nos testes in vivo. Para uniformizar as unidades 

empregadas, as pressões em bar foram convertidas para gf/mm2, calculadas por meio da 

Equação 19. 



 

Figura 31 - Curva de  resposta  do  transdutor  de  pressão  em função da pressão
fornecida pelo cilindro de CO

 

 

4.2  RELAÇÃO ENTRE A FORÇA PRODUZIDA PELO JATO DE CO

FUNÇÃO DA PRESSÃO

 
 Conforme se pode constatar pelo gráfico da Figura 32, a força exercida sobre a 

superfície do prato da balança tem um comportamento linear, com uma correlação de 0,99726 

na faixa de 0,5 a 4,0 bar (5,1 

verificar, ainda, que para as quatro distâncias entre a agulha de injeção e a superfície da 

balança (1, 3, 8 e 11 mm), não há variação substancial da força quando a pressão é mantida 

constante. Este comportamento pode ser melhor observado no gráfico da 

pressão e o fluxo do gás foram mantidos constantes e variou

da agulha de injeção em relação à superfície do prato da balança. Fica evidente

entre a agulha e a superfície não altera a f

presente trabalho, pois durante a estimulação tátil, a distância entre a agulha de injeção e a 

superfície sofre variação em função da curvatura natural da região abdominal. 

 

Curva de  resposta  do  transdutor  de  pressão  em função da pressão
fornecida pelo cilindro de CO2 entre 0 e 40,8 gf/mm2 (0  a 4 bar) e fluxo de 4 

RELAÇÃO ENTRE A FORÇA PRODUZIDA PELO JATO DE CO

FUNÇÃO DA PRESSÃO E DO FLUXO DO GÁS 

Conforme se pode constatar pelo gráfico da Figura 32, a força exercida sobre a 

superfície do prato da balança tem um comportamento linear, com uma correlação de 0,99726 

na faixa de 0,5 a 4,0 bar (5,1 – 40,8 gf/mm2), com fluxo constante de 10 

verificar, ainda, que para as quatro distâncias entre a agulha de injeção e a superfície da 

balança (1, 3, 8 e 11 mm), não há variação substancial da força quando a pressão é mantida 

constante. Este comportamento pode ser melhor observado no gráfico da 

pressão e o fluxo do gás foram mantidos constantes e variou-se, de forma contínua, a distância 

da agulha de injeção em relação à superfície do prato da balança. Fica evidente

entre a agulha e a superfície não altera a força exercida, o que é adequado aos propósitos do 

presente trabalho, pois durante a estimulação tátil, a distância entre a agulha de injeção e a 

sofre variação em função da curvatura natural da região abdominal. 
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Curva de  resposta  do  transdutor  de  pressão  em função da pressão 

(0  a 4 bar) e fluxo de 4 l/min.  

RELAÇÃO ENTRE A FORÇA PRODUZIDA PELO JATO DE CO2  EM 

Conforme se pode constatar pelo gráfico da Figura 32, a força exercida sobre a 

superfície do prato da balança tem um comportamento linear, com uma correlação de 0,99726 

), com fluxo constante de 10 l/min. Pode-se 

verificar, ainda, que para as quatro distâncias entre a agulha de injeção e a superfície da 

balança (1, 3, 8 e 11 mm), não há variação substancial da força quando a pressão é mantida 

constante. Este comportamento pode ser melhor observado no gráfico da Figura 33, no qual a 

se, de forma contínua, a distância 

da agulha de injeção em relação à superfície do prato da balança. Fica evidente que a distância 

orça exercida, o que é adequado aos propósitos do 

presente trabalho, pois durante a estimulação tátil, a distância entre a agulha de injeção e a 

sofre variação em função da curvatura natural da região abdominal.  



 

Figura 32 - Gráfico relaciona
função da pressão disponibilizada pelo sistema pneumático e da distância da agulha de injeção à 
superfície, com fluxo constante de 1

 

Figura 33 - Gráfico relacionando a força exercida pelo fluxo de CO
distância da agulha de injeção  à superfície da balança em quatro pressões distintas 
(10,2; 20,4; 30,6 

 
 
 

 De forma semelhante, mantendo

observou-se que a força exercida sobre a superfície da balança aumenta com o aumento do 

fluxo, o que era de se esperar

comportamento da força em função da variação do fluxo é linear para a faixa de fluxo entre 9 

e 15 l/min, tendo em vista seu coeficiente de correlação de 0,9973 nesta faixa. Isto pode ser 

Gráfico relacionando a força exercida pelo fluxo de CO2 sobre a superfície da balança em 
função da pressão disponibilizada pelo sistema pneumático e da distância da agulha de injeção à 
superfície, com fluxo constante de 11 l/min (ρρρρ = 0,99726 para a média das quatro distâncias)

 
Gráfico relacionando a força exercida pelo fluxo de CO

distância da agulha de injeção  à superfície da balança em quatro pressões distintas 
0,6  e 40,8 gf/mm2), com fluxo de 9 l/min. 

De forma semelhante, mantendo-se a pressão constante e variando

se que a força exercida sobre a superfície da balança aumenta com o aumento do 

fluxo, o que era de se esperar. Inspecionando-se o gráfico na Figura 

comportamento da força em função da variação do fluxo é linear para a faixa de fluxo entre 9 

, tendo em vista seu coeficiente de correlação de 0,9973 nesta faixa. Isto pode ser 
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sobre a superfície da balança em  

função da pressão disponibilizada pelo sistema pneumático e da distância da agulha de injeção à  
para a média das quatro distâncias). 

 

Gráfico relacionando a força exercida pelo fluxo de CO2 em função da  
distância da agulha de injeção  à superfície da balança em quatro pressões distintas  

se a pressão constante e variando-se o fluxo do gás, 

se que a força exercida sobre a superfície da balança aumenta com o aumento do 

se o gráfico na Figura 34, verifica-se que o 

comportamento da força em função da variação do fluxo é linear para a faixa de fluxo entre 9 

, tendo em vista seu coeficiente de correlação de 0,9973 nesta faixa. Isto pode ser 
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comprovado também no gráfico da Figura 35, no qual se correlacionou a força exercida sobre 

a superfície da balança em função da variação do fluxo do gás, para uma pressão constante de 

2,0 bar e distância entre a agulha de injeção e a superfície da balança, entre os limites de 1 a 

15 mm, distância esta dentro dos limites utilizados nos testes in vivo. Neste experimento, 

constatou-se correlação de 0,9947 entre a força e o fluxo e a independência da distância 

(Figura 35). 

 

 
Figura 34 - Gráfico relacionando a força exercida sobre a superfície da balança em função da 
variação do fluxo de CO2 para quatro pressões distintas (1, 2, 3 e 4 bar), disponibilizadas  
pelo sistema pneumático. (ρρρρ = 0,9973 para o fluxo entre 9 e 15 l/min). 

 
 

 
Figura 35 - Gráfico correlacionando a força exercida sobre a superfície da balança em função da 
variação do fluxo de CO2 para quatro distâncias distintas e pressão constante de 2,0 bar (20,4 
gf/mm2), disponibilizadas pelo sistema pneumático. (ρρρρ = 0,9947 para o fluxo entre 7 e 15 l/min). 
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 Analisando-se os parâmetros dentro da faixa de interesse da estimulação fluxotátil, 

com pressões entre 0 e 30,6 gf/mm2 e fluxo entre 0 e 4 l/min, pode-se observar pelo gráfico da 

Figura 36 que o comportamento da força em relação à pressão e ao fluxo é linear. A análise 

matemática de cada uma das três retas, para os fluxos de 1, 2 e 4 l/min, respectivamente, 

permite identificar as equações que regem o comportamento da força em função desses outros 

dois parâmetros. Considerando-se que a pressão relaciona uma força aplicada a uma 

determinada área, para sistemas estáticos, tem-se a Equação 23, da qual deriva a Equação 24.  

 

       , =  9
"  < =>

??�@    (23) 

 
      ; = , 6 A -./2    (24) 
 
Entretanto, a Equação 24 não leva em conta a existência de um fluxo de gás (sistema 

hidrostático), resultando em valores muito acima dos observados nos experimentos. Para a 

faixa de pressão utilizada nos testes, entre 0 e 30,6 gf/mm2 e, considerando-se a área de 

projeção do fluxo do CO2 na saída da agulha de estimulação, com diâmetro interno de 1 mm, 

igual a 0,785 mm2, a força produzida seria na faixa de 0 a 24 gf. O gráfico da figura 36 mostra 

as curvas nas quais a força foi determinada por meio da balança, para os fluxos de 1, 2 e 4 

l/min em comparação à força, no qual se considerou somente a pressão e a área, evidenciado 

pela equação da reta (y = 0,785x).  

No gráfico apresentado na Figura 37 pode-se observar que as forças produzidas têm 

uma dependência direta com os dois parâmetros (pressão e fluxo do gás) e, portanto, devem 

ser consideradas na estimulação fluxotátil. Pela análise das equações das retas referentes a 

cada um dos fluxos e com base na Equação 24, pode-se considerar que, 

 

     ; = � 6 A 6 ,     (25) 

 

onde k representa uma constante que depende do fluxo do gás e A é a área de projeção do 

fluxo do gás cujo valor, neste trabalho, é de 0,785 mm2. 

Para os casos específicos apresentados no gráfico da Figura 37, o valor das forças em 

função dos fluxos de 1, 2 e 4 l/min e área de 0,785 mm2, ficam representados pelas equações 

26, 27 e 28, respectivamente. 

 

    ;>B% CD? = 0,002 6 , -./2      (26) 



 

   

  

   

 

Figura 36 - Gráfico relacionando a força em função da pressão, 

No gráfico da Figura

fluxo próximos à faixa de estimulação fluxotátil, determinada em testes 

 

Figura 37 - Gráfico relacionando a força em função da pressão produzida pelos fluxos de 1,2 e 4 

  ;>B� CD? = 0,0069 6 , -./2   

  ;>B$ CD? = 0,0235 6 , -./2   

ráfico relacionando a força em função da pressão, para cada fluxo 
 
 

da Figura 38, analisa-se particularmente a força produzida pela pressão e 

fluxo próximos à faixa de estimulação fluxotátil, determinada em testes 

ráfico relacionando a força em função da pressão produzida pelos fluxos de 1,2 e 4 
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  (27) 

  (28) 

 
 de gás (0, 1, 2 e 4 l/min). 

se particularmente a força produzida pela pressão e 

fluxo próximos à faixa de estimulação fluxotátil, determinada em testes in vivo.  

 
ráfico relacionando a força em função da pressão produzida pelos fluxos de 1,2 e 4 l/min. 



 

Figura 38 - Gráfico relacionando a força em função da pressão entre 0 e 10,2 gf/mm
por um fluxo constante de 4 

4.3 DETERMINAÇÃO DO LIMIAR DE PERCEPÇÃO DA FORÇA DE 

ESTIMULAÇÃO SOBRE A PELE

 
O limiar de percepção da força de estimulação

da pressão e do fluxo do gás, realizado com 10 voluntários, apresentou 

± 0,17 mgf. As forças foram determinadas em função da tensão de saída do transdutor de 

pressão, com fluxo constante de 4 l/min, utilizando

Figura 39 apresenta o resultado desta avaliação. Como a f

três vezes superior a ess

voluntários foi superior a 99,9 % (VUOLO, 1996).

Para pressões acima do limiar determinado, até o limite de 40,8

voluntários reportaram percepção tátil crescente, não atingindo, no entanto, o limiar de dor ou 

desconforto. O gráfico correlacionando a força de estimulação em função da pressão é 

apresentado na Figura 40. 

 

ráfico relacionando a força em função da pressão entre 0 e 10,2 gf/mm
por um fluxo constante de 4 l/min, utilizado nos testes in vivo. 

 

 

DETERMINAÇÃO DO LIMIAR DE PERCEPÇÃO DA FORÇA DE 

ESTIMULAÇÃO SOBRE A PELE 

O limiar de percepção da força de estimulação produzido pelo jato de CO

da pressão e do fluxo do gás, realizado com 10 voluntários, apresentou 

As forças foram determinadas em função da tensão de saída do transdutor de 

pressão, com fluxo constante de 4 l/min, utilizando-se a montagem mostrada na figura 24. 

resultado desta avaliação. Como a força utilizada nos testes 

se limiar, ou seja, 180 mgf, o percentual de abrangência dos 

voluntários foi superior a 99,9 % (VUOLO, 1996). 

Para pressões acima do limiar determinado, até o limite de 40,8

untários reportaram percepção tátil crescente, não atingindo, no entanto, o limiar de dor ou 

desconforto. O gráfico correlacionando a força de estimulação em função da pressão é 
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ráfico relacionando a força em função da pressão entre 0 e 10,2 gf/mm2 (0 – 1 bar)  

DETERMINAÇÃO DO LIMIAR DE PERCEPÇÃO DA FORÇA DE 

produzido pelo jato de CO2 em função 

da pressão e do fluxo do gás, realizado com 10 voluntários, apresentou um valor médio de 60 

As forças foram determinadas em função da tensão de saída do transdutor de 

se a montagem mostrada na figura 24. A 

utilizada nos testes in vivo foi 

e limiar, ou seja, 180 mgf, o percentual de abrangência dos 

Para pressões acima do limiar determinado, até o limite de 40,8 gf/mm2, 100% dos 

untários reportaram percepção tátil crescente, não atingindo, no entanto, o limiar de dor ou 

desconforto. O gráfico correlacionando a força de estimulação em função da pressão é 



 

Figura 39 - Determinação do limiar de percepção d
pressão e do fluxo do gás, com valor 
 
 
 

Figura 40 - Gráfico correlacionando a força de estimulação tátil em função da pressão aplicada no sistema 
pneumático e no qual se pode observar o ponto de estimulação utilizado nos teste
a três vezes a força do limiar de percepção
 
 
 
 

eterminação do limiar de percepção da força, produzido pelo jato de CO
, com valor médio da força de 60 ± 0,17 mgf.  

ráfico correlacionando a força de estimulação tátil em função da pressão aplicada no sistema 
pode observar o ponto de estimulação utilizado nos testes

a três vezes a força do limiar de percepção (ρρρρ= 0,9979). 
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, produzido pelo jato de CO2 em função da 

 
ráfico correlacionando a força de estimulação tátil em função da pressão aplicada no sistema 

s in vivo, correspondente 



 

4.4 DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO TÁTIL 

EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO DA 

AGULHA DE INJEÇÃO 

 
Considerando-se o campo receptivo

dois pontos de 30 mm, e aplicando

ajustado, entre 1 mm/s e 100 mm/s, a frequência de estimulação (

pode ser determinada pela seguinte equação:

   

mas 

   

logo,  

    

onde, 

f : frequência de estimulaçã

T : período (s) necessário para que haja a estimulação consecutiva dos CR’s;

v : velocidade de deslocamento da agulha de injeção (mm/s);

d : tamanho médio do CR (mm).

  

A figura 41 mostra a relação entre as frequências de estimulação e as 

deslocamento da agulha sobre a região abdominal.

Figura 41 - Gráfico com o relacionamento entre a velocidade de deslocamento da agulha de injeção sobre 
a região abdominal e a frequência relativa de estimulação produzida sobre o abdômen, com campo 
receptivo médio de 30 mm. Os pontos em destaque são relativos às veloci

 

DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO TÁTIL 

EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO DA 

AGULHA DE INJEÇÃO DE GÁS SOBRE A REGIÃO ABDOMINAL

se o campo receptivo (CR) do abdômen com discriminação média entre 

dois pontos de 30 mm, e aplicando-se as velocidades com que o plotter 

mm/s e 100 mm/s, a frequência de estimulação (f) para a região abdominal 

pode ser determinada pela seguinte equação: 

   / =  %
G  -HI2   

   J =  �
K   -L2   

   / =  %
� K⁄ =  K

� -HI2 

: frequência de estimulação (Hz); 

: período (s) necessário para que haja a estimulação consecutiva dos CR’s;

: velocidade de deslocamento da agulha de injeção (mm/s); 

: tamanho médio do CR (mm). 

A figura 41 mostra a relação entre as frequências de estimulação e as 

deslocamento da agulha sobre a região abdominal. 

ráfico com o relacionamento entre a velocidade de deslocamento da agulha de injeção sobre 
a região abdominal e a frequência relativa de estimulação produzida sobre o abdômen, com campo 
receptivo médio de 30 mm. Os pontos em destaque são relativos às velocidades utilizadas nos testes 
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DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO TÁTIL 

EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO DA 

DE GÁS SOBRE A REGIÃO ABDOMINAL 

do abdômen com discriminação média entre 

 desenvolvido pode ser 

) para a região abdominal 

  (29) 

  (30) 

   (31) 

: período (s) necessário para que haja a estimulação consecutiva dos CR’s; 

A figura 41 mostra a relação entre as frequências de estimulação e as velocidades de 

 

ráfico com o relacionamento entre a velocidade de deslocamento da agulha de injeção sobre 
a região abdominal e a frequência relativa de estimulação produzida sobre o abdômen, com campo 

dades utilizadas nos testes in vivo. 



 

4.5 DETERMINAÇÃO DA TAXA DE RECONHECIMENTO CORRETO

 
 Na determinação da taxa de reconhecimento correto das letras, em que foram 

utilizadas as velocidades de deslocamento da agulha de injeção de 20, 40, 67 e 100 mm/s,

48% dos voluntários elegeram a velocidade de 40 mm/s como a de melhor percepção, seguida 

pela velocidade de 67 mm/s com 36% e 100 mm/s com 16%. A velocidade de 20 mm/s não 

foi selecionada por nenhum dos voluntários, que relataram ser a mesma muito lenta e d

difícil identificação da imagem transferida. A Figura 42 apresenta o gráfico com os resultados 

da percepção espacial em função da estimulação nas quatro velocidades e frequências 

relativas na região abdominal.

 O percentual de acerto em cada velocidade, 

estimulação com maior taxa de acerto foi a de 40 mm/s, seguida pela velocidade de 67 mm/s, 

com 68% e 60%, respectivamente.  Embora a velocidade de 20 mm/s tenha sido inicialmente 

rejeitada por 100 % dos voluntários nos

uma taxa de acerto de 54% 

quatro velocidades investigadas. Constata

quatro velocidades é relativamente pequena, com média de 60% e desvio padrão de 6%, 

sendo a maior variação observada entre as velocidades de 40 e 20 mm/s, com 14%. 

 

Figura 42 - Comparação entre as velocidades identificadas como a de melhor 
percepção e as taxas de acerto em cada uma destas nos testes cegos

 

 Pela análise de variância 

verificar se existe uma diferença significativa entre as médias. 

variância dentro de cada g

DETERMINAÇÃO DA TAXA DE RECONHECIMENTO CORRETO

Na determinação da taxa de reconhecimento correto das letras, em que foram 

velocidades de deslocamento da agulha de injeção de 20, 40, 67 e 100 mm/s,

8% dos voluntários elegeram a velocidade de 40 mm/s como a de melhor percepção, seguida 

pela velocidade de 67 mm/s com 36% e 100 mm/s com 16%. A velocidade de 20 mm/s não 

foi selecionada por nenhum dos voluntários, que relataram ser a mesma muito lenta e d

difícil identificação da imagem transferida. A Figura 42 apresenta o gráfico com os resultados 

da percepção espacial em função da estimulação nas quatro velocidades e frequências 

relativas na região abdominal. 

O percentual de acerto em cada velocidade, apresentado na Figura 42 mostra que a 

estimulação com maior taxa de acerto foi a de 40 mm/s, seguida pela velocidade de 67 mm/s, 

com 68% e 60%, respectivamente.  Embora a velocidade de 20 mm/s tenha sido inicialmente 

rejeitada por 100 % dos voluntários nos testes de percepção espacial, nos testes observou

uma taxa de acerto de 54% no processo de reconhecimento fluxotátil, a mais baixa entre as 

investigadas. Constata-se, ainda, que a variação nas taxas de acerto nas 

relativamente pequena, com média de 60% e desvio padrão de 6%, 

sendo a maior variação observada entre as velocidades de 40 e 20 mm/s, com 14%. 

 
omparação entre as velocidades identificadas como a de melhor 

e as taxas de acerto em cada uma destas nos testes cegos
 

variância (ANOVA) dos quatro grupos de velocidades, pode

verificar se existe uma diferença significativa entre as médias. Para tanto, determina

cada grupo (MQG) e a variância das médias (MQR). Se a variância 
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DETERMINAÇÃO DA TAXA DE RECONHECIMENTO CORRETO 

Na determinação da taxa de reconhecimento correto das letras, em que foram 

velocidades de deslocamento da agulha de injeção de 20, 40, 67 e 100 mm/s, 

8% dos voluntários elegeram a velocidade de 40 mm/s como a de melhor percepção, seguida 

pela velocidade de 67 mm/s com 36% e 100 mm/s com 16%. A velocidade de 20 mm/s não 

foi selecionada por nenhum dos voluntários, que relataram ser a mesma muito lenta e de 

difícil identificação da imagem transferida. A Figura 42 apresenta o gráfico com os resultados 

da percepção espacial em função da estimulação nas quatro velocidades e frequências 

apresentado na Figura 42 mostra que a 

estimulação com maior taxa de acerto foi a de 40 mm/s, seguida pela velocidade de 67 mm/s, 

com 68% e 60%, respectivamente.  Embora a velocidade de 20 mm/s tenha sido inicialmente 

testes de percepção espacial, nos testes observou-se 

no processo de reconhecimento fluxotátil, a mais baixa entre as 

que a variação nas taxas de acerto nas 

relativamente pequena, com média de 60% e desvio padrão de 6%, 

sendo a maior variação observada entre as velocidades de 40 e 20 mm/s, com 14%.  

 

omparação entre as velocidades identificadas como a de melhor  
e as taxas de acerto em cada uma destas nos testes cegos. 

ro grupos de velocidades, pode-se 

Para tanto, determina-se a 

(MQG) e a variância das médias (MQR). Se a variância 
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calculada usando a média (MQR) for maior do que a calculada (MQG) usando os dados 

pertencentes a cada grupo individual, isso indica que existe uma diferença significativa entre 

os grupos (TRIOLA, 1998). No presente trabalho, a variância dentro dos grupos (MQG) foi 

de 0,041; 0,028; 0,024 e 0,038, respectivamente para as velocidades de 20, 40, 67 e 100 

mm/s, e a variância das médias (MQR) foi de 0,00383, ou seja, a variância em cada grupo é 

menor do que a variância das médias, indicando que não existe uma diferença significativa 

entre os grupos nessa análise. 

 A fim de melhorar a análise discriminatória entre os grupos de velocidades de 

estimulação, utilizou-se a Regra de Sturges (TRIOLA, 1998) sobre os grupos de velocidades, 

dividindo a taxa de acertos em i classes, definidas por: 

 

    M ≅ 1 + 3,3 log �      (32) 

 

onde i é o número de classes e n o número de dados. 

 

No presente trabalho, cada grupo foi composto por quinze testes (n), de forma que, 

   

    M ≅ 1 + 3,3 log 15 = 4,88 ≅ 5   (33) 

 

que resultou em cinco classes nas quais foram feitas as distribuições de frequências das taxas 

de acertos em cada um dos quatro grupos de velocidades. A Figura 43 apresenta o resultado 

da aplicação da Regra de Sturges na construção dos quatro gráficos com as distribuições de 

frequências para cada velocidade avaliada.  

 Pela análise dos gráficos da Figura 43, verifica-se que o grupo que teve o melhor 

desempenho foi o que utilizou a velocidade de 40 mm/s (frequência de 1,33 Hz), no qual a 

classe com maior taxa de acerto, entre 66,2% e 82,1% correspondeu a 40% dos indivíduos 

investigados. Em contrapartida, as classes com menor taxa de acerto neste grupo, entre 18,2% 

e 50,1%, correspondem a 13,34% dos indivíduos investigados, resultando que 86,6% dos 

indivíduos neste grupo apresentaram taxa de acerto superior a 50 %. Este também foi o grupo 

em que houve a maior taxa mínima de acerto, com 18,2% contra 9,1%, 9,1% e 15,2%, 

respectivamente para os grupos com velocidade de 20, 67 e 100 mm/s. Analisando-se os 

demais grupos, constata-se que as maiores taxas de acerto estão nas classes entre 49,1% e 

89%, com 53,34% dos indivíduos para a velocidade de 20 mm/s, entre 60,1% e 94% com 



 

53,34% dos indivíduos para a velocidad

indivíduos para a velocidade de 100 mm/s. 

A comparação entre os quatro grupos fica mais bem caracterizada no 

44, no qual criou-se duas classes para cada grupo, uma com taxas de acerto menore

e outra com taxas de acerto

grupo em que se empregou a velocidade de 40 mm/s, a taxa de acerto acima de 50% foi obtida 

por 87% dos sujeitos avaliados, muito superior dos demais grup

sujeitos com taxas acima de 50% foram de 53%, 60% e 60% para as velocidades de 20, 67 e 

100 mm/s, respectivamente. Pode

acerto, tanto mínima quanto máxima, foram enco

40 mm/s, com valores de 18,2% e 97%, respectivamente.

 

Figura 43 - Distribuição das taxas de acerto divididas em 5 classes para cada velocidade
 

53,34% dos indivíduos para a velocidade de 67 mm/s e entre 41,2% e 67,1% com 60% dos 

indivíduos para a velocidade de 100 mm/s.  

A comparação entre os quatro grupos fica mais bem caracterizada no 

se duas classes para cada grupo, uma com taxas de acerto menore

e outra com taxas de acerto maiores ou iguais a 50%. Neste gráfico, pode

grupo em que se empregou a velocidade de 40 mm/s, a taxa de acerto acima de 50% foi obtida 

dos sujeitos avaliados, muito superior dos demais grupos nos quais os percentuais de 

sujeitos com taxas acima de 50% foram de 53%, 60% e 60% para as velocidades de 20, 67 e 

100 mm/s, respectivamente. Pode-se constatar, ainda, na Figura 44, que

acerto, tanto mínima quanto máxima, foram encontradas no grupo submetido à velocidade de 

40 mm/s, com valores de 18,2% e 97%, respectivamente.  

istribuição das taxas de acerto divididas em 5 classes para cada velocidade
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e de 67 mm/s e entre 41,2% e 67,1% com 60% dos 

A comparação entre os quatro grupos fica mais bem caracterizada no gráfico da Figura 

se duas classes para cada grupo, uma com taxas de acerto menores que 50% 

maiores ou iguais a 50%. Neste gráfico, pode-se constatar que no 

grupo em que se empregou a velocidade de 40 mm/s, a taxa de acerto acima de 50% foi obtida 

os nos quais os percentuais de 

sujeitos com taxas acima de 50% foram de 53%, 60% e 60% para as velocidades de 20, 67 e 

, que as maiores taxas de 

ntradas no grupo submetido à velocidade de 

 
istribuição das taxas de acerto divididas em 5 classes para cada velocidade. 



 

Figura 44 - Comparação entre os quatro grupos de investigação com duas classes cada, 
para taxas de acerto menores que 50 % e maiores que 50 %.

Para taxas de acerto maiores que 60% e 75%, mostradas na Figura 45, a velocidade de 

40 mm/s mostra-se ainda mais adequada à

reconhecendo acima de 60% das letras transferidas, contra uma média de 53% nas demais 

velocidades, e com 40% dos voluntários reconhecendo acima de 75% das letras contra uma 

média de 24,67% dos sujeitos nas d

apresentaram desempenhos muito semelhantes nas velocidades de 20, 67 e 100 mm/s, com 

média de 53% e 24,67% dos voluntários reconhecendo mais de 60% e 75% das letras, 

respectivamente.   

Figura 45 - Comparaç
acerto dos voluntários (TA) maiores que 60% e 75%, respectivamente.

 

omparação entre os quatro grupos de investigação com duas classes cada, 
para taxas de acerto menores que 50 % e maiores que 50 %. 

 
 

Para taxas de acerto maiores que 60% e 75%, mostradas na Figura 45, a velocidade de 

se ainda mais adequada à comunicação fluxotátil, com 87% dos voluntários 

reconhecendo acima de 60% das letras transferidas, contra uma média de 53% nas demais 

velocidades, e com 40% dos voluntários reconhecendo acima de 75% das letras contra uma 

média de 24,67% dos sujeitos nas demais velocidades. Nesta análise, os voluntários 

desempenhos muito semelhantes nas velocidades de 20, 67 e 100 mm/s, com 

média de 53% e 24,67% dos voluntários reconhecendo mais de 60% e 75% das letras, 

omparação entre os quatro grupos de investigação, para taxas de 
acerto dos voluntários (TA) maiores que 60% e 75%, respectivamente.
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omparação entre os quatro grupos de investigação com duas classes cada,  

Para taxas de acerto maiores que 60% e 75%, mostradas na Figura 45, a velocidade de 

comunicação fluxotátil, com 87% dos voluntários 

reconhecendo acima de 60% das letras transferidas, contra uma média de 53% nas demais 

velocidades, e com 40% dos voluntários reconhecendo acima de 75% das letras contra uma 

emais velocidades. Nesta análise, os voluntários 

desempenhos muito semelhantes nas velocidades de 20, 67 e 100 mm/s, com 

média de 53% e 24,67% dos voluntários reconhecendo mais de 60% e 75% das letras, 

 
ão entre os quatro grupos de investigação, para taxas de  

acerto dos voluntários (TA) maiores que 60% e 75%, respectivamente. 



 

 Com relação às taxas de reconhecimento de cada uma das 19 letras utilizadas nos 

testes in vivo, cuja morfologia foi mostrada na

percentual nas taxas de identificação pelos voluntários. A taxa de acerto média entre os 

grupos de velocidades foi de 60 ±5,5 %. Analisando

que as taxas de acerto por grupo

100 mm/s, com 54% e 56%, respectivamente, e uma variação maior para os grupos de 67 e 40 

mm/s, com 60% e 68%, respectivamente. Para cada um desses grupos, o desvio padrão foi de 

±20%, ±17%, ±15% e ±20% para os grupos de 20, 40, 67 e 100 mm/s, respectivamente. A 

Figura 46 ilustra esses resultados.

 

Figura 46 - Taxas de acerto médias e respectivos desvios pad

A Figura 47 ilustra as taxas de acerto de cada letra em 

velocidades de estimulação. Observa

mesmo grupo de velocidades e entre as mesmas letras nos diferentes grupos de velocidade. As 

maiores variações entre as taxas de ace

com 79% e 75%, respectivamente. Já as menores variações ocorreram com os grupos de 40 e 

67 mm/s com 59% e 53%, 

confiança superior a 95% como demon

na tabela da distribuição t de Student

confiança, foi definido um erro de 10% e um desvio

Com relação às taxas de reconhecimento de cada uma das 19 letras utilizadas nos 

, cuja morfologia foi mostrada na Figura 28, observou-se uma grande variação 

percentual nas taxas de identificação pelos voluntários. A taxa de acerto média entre os 

grupos de velocidades foi de 60 ±5,5 %. Analisando-se cada grupo isoladamente, constata

que as taxas de acerto por grupo apresentam uma variação discreta entre os grupos de 20 e 

100 mm/s, com 54% e 56%, respectivamente, e uma variação maior para os grupos de 67 e 40 

mm/s, com 60% e 68%, respectivamente. Para cada um desses grupos, o desvio padrão foi de 

20% para os grupos de 20, 40, 67 e 100 mm/s, respectivamente. A 

Figura 46 ilustra esses resultados.   

axas de acerto médias e respectivos desvios padrões para cada grupo investigado

 

47 ilustra as taxas de acerto de cada letra em cada um dos quatro grupos de 

velocidades de estimulação. Observa-se a variação nas taxas de acerto entre 

mesmo grupo de velocidades e entre as mesmas letras nos diferentes grupos de velocidade. As 

maiores variações entre as taxas de acerto das letras ocorreram nos grupos de 20 e 100 mm/s, 

com 79% e 75%, respectivamente. Já as menores variações ocorreram com os grupos de 40 e 

67 mm/s com 59% e 53%, respectivamente. Essas percentagens refletem um grau de 

como demonstrado na Equação 34, baseada nos valores tabulados 

t de Student, disponível no apêndice C. Para estimar o grau de 

confiança, foi definido um erro de 10% e um desvio-padrão de 0,2 encontrado na amostra 
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Com relação às taxas de reconhecimento de cada uma das 19 letras utilizadas nos 

se uma grande variação 

percentual nas taxas de identificação pelos voluntários. A taxa de acerto média entre os 

se cada grupo isoladamente, constata-se 

apresentam uma variação discreta entre os grupos de 20 e 

100 mm/s, com 54% e 56%, respectivamente, e uma variação maior para os grupos de 67 e 40 

mm/s, com 60% e 68%, respectivamente. Para cada um desses grupos, o desvio padrão foi de 

20% para os grupos de 20, 40, 67 e 100 mm/s, respectivamente. A 

 
para cada grupo investigado. 

cada um dos quatro grupos de 

ação nas taxas de acerto entre letras distintas do 

mesmo grupo de velocidades e entre as mesmas letras nos diferentes grupos de velocidade. As 

rto das letras ocorreram nos grupos de 20 e 100 mm/s, 

com 79% e 75%, respectivamente. Já as menores variações ocorreram com os grupos de 40 e 

respectivamente. Essas percentagens refletem um grau de 

baseada nos valores tabulados 

. Para estimar o grau de 

padrão de 0,2 encontrado na amostra 



 

menos significativa. O resultado encontrado (2,1794), superior a 

confirma o grau de confiança. 

 

onde,  

tα/2 : valor crítico para a distribuição 

E   : erro máximo estipulado

n   : tamanho da amostra 

σ   : desvio padrão 

 

Figura 47 - Taxa média de acerto de cada letra em seus respectivos grupos de velocidades.

 

menos significativa. O resultado encontrado (2,1794), superior a 2,101

confirma o grau de confiança.  

ST �U = �.√W
� = �,%.√%'

�,� = 2,1794  

: valor crítico para a distribuição t de Student 

: erro máximo estipulado 

axa média de acerto de cada letra em seus respectivos grupos de velocidades.
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2,101 (t de Student), 

   (34) 

 
axa média de acerto de cada letra em seus respectivos grupos de velocidades. 



 

Entre os grupos, as maiores amplitudes de variação nas taxas de acertos foram 

observadas com as letras S, G e M com 63%, 4

amplitudes nas letras I, J e U, com 10%, 14% e 14%, respectivamente. A Figura 48 apresenta 

o gráfico com a variação máxima da 

grupos de velocidades. 

Na Figura 49, comparam

de acerto para cada letra. Já na Figura 50, apresentam

velocidades, das taxas de acerto e respectivos 

letras, ordenadas de forma crescente em relação às taxas de acerto. Observa

figuras, que as letras com as maiores taxas de acerto são a I, L e U, com 87%, 73% e 71%, 

respectivamente e, as letras com

respectivamente. Com relação aos desvios padrões

as letras S, G e P e L, com 25%, 21% e 17%, respectivamente.

 

Figura 48 - Variação máxima da amplitude para cada letra
 
 

Figura 49 - Gráfico comparando as taxas de acerto de cada letra em seu respectivo grupo.
 
 

Separando-se cada grupo de velocidades em duas classes, uma com taxa de acerto 

abaixo de 50% e a outra ma

Entre os grupos, as maiores amplitudes de variação nas taxas de acertos foram 

observadas com as letras S, G e M com 63%, 47% e 46%, respectivamente, e as menores 

amplitudes nas letras I, J e U, com 10%, 14% e 14%, respectivamente. A Figura 48 apresenta 

o gráfico com a variação máxima da amplitude para cada letra, considerando

comparam-se os quatro grupos de velocidades com as respectivas taxas 

de acerto para cada letra. Já na Figura 50, apresentam-se os valores médios, para as quatro 

velocidades, das taxas de acerto e respectivos desvios padrões  para cada uma 

as, ordenadas de forma crescente em relação às taxas de acerto. Observa

figuras, que as letras com as maiores taxas de acerto são a I, L e U, com 87%, 73% e 71%, 

respectivamente e, as letras com menores taxas, M, D e A, com 29%, 37% e 45%, 

. Com relação aos desvios padrões, os maiores valores foram observados com 

as letras S, G e P e L, com 25%, 21% e 17%, respectivamente. 

ariação máxima da amplitude para cada letra entre os quatro grupos de velocidades.

ráfico comparando as taxas de acerto de cada letra em seu respectivo grupo.

se cada grupo de velocidades em duas classes, uma com taxa de acerto 

abaixo de 50% e a outra maior ou igual a 50%, verifica-se na Figura 
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Entre os grupos, as maiores amplitudes de variação nas taxas de acertos foram 

7% e 46%, respectivamente, e as menores 

amplitudes nas letras I, J e U, com 10%, 14% e 14%, respectivamente. A Figura 48 apresenta 

para cada letra, considerando-se os quatro 

se os quatro grupos de velocidades com as respectivas taxas 

se os valores médios, para as quatro 

para cada uma das dezenove 

as, ordenadas de forma crescente em relação às taxas de acerto. Observa-se, pelas duas 

figuras, que as letras com as maiores taxas de acerto são a I, L e U, com 87%, 73% e 71%, 

menores taxas, M, D e A, com 29%, 37% e 45%, 

, os maiores valores foram observados com 

 
entre os quatro grupos de velocidades. 

 
ráfico comparando as taxas de acerto de cada letra em seu respectivo grupo. 

se cada grupo de velocidades em duas classes, uma com taxa de acerto 

na Figura 51, diferenciação 



 

significativa entre o grupo que utilizou a velocidade de 40 mm/s, no qual em 84% das letras 

obteve-se taxa de acerto superior a 50%, e os demais grupos, nos quais as letras

acerto superior a 50% representaram 68%, 68% e 47% para as velocidades de estimulação de 

67, 100 e 20 mm/s, respectivamente. Pode

tanto mínimas quanto máximas ocorreram com a velocidade de 40 mm/s, com 37% e 98%, 

respectivamente, seguida pelas velocidades de 67 mm/s, com 33% de mínima e 88% de 

máxima, 20 mm/s com 14% de mínima e 94 de máxima e 100 mm/s com mínima de 10% e 

máxima de 88%. Pode-se observar, ainda, pelo gráfico da Figura 51, que na velocidade de 40 

mm/s em apenas três letras 

 
 

Figura 50 - Gráfico com os valores médios das taxas de acerto de cada letra, ordenadas de 
forma crescente, com os respectivos 

 
 

significativa entre o grupo que utilizou a velocidade de 40 mm/s, no qual em 84% das letras 

se taxa de acerto superior a 50%, e os demais grupos, nos quais as letras

esentaram 68%, 68% e 47% para as velocidades de estimulação de 

67, 100 e 20 mm/s, respectivamente. Pode-se observar, ainda, que as maiores taxas de acerto, 

tanto mínimas quanto máximas ocorreram com a velocidade de 40 mm/s, com 37% e 98%, 

seguida pelas velocidades de 67 mm/s, com 33% de mínima e 88% de 

máxima, 20 mm/s com 14% de mínima e 94 de máxima e 100 mm/s com mínima de 10% e 

se observar, ainda, pelo gráfico da Figura 51, que na velocidade de 40 

 obtiveram-se taxas de acerto menores do que 50%.

ráfico com os valores médios das taxas de acerto de cada letra, ordenadas de 
forma crescente, com os respectivos desvios padrões . 
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significativa entre o grupo que utilizou a velocidade de 40 mm/s, no qual em 84% das letras 

se taxa de acerto superior a 50%, e os demais grupos, nos quais as letras com taxa de 

esentaram 68%, 68% e 47% para as velocidades de estimulação de 

se observar, ainda, que as maiores taxas de acerto, 

tanto mínimas quanto máximas ocorreram com a velocidade de 40 mm/s, com 37% e 98%, 

seguida pelas velocidades de 67 mm/s, com 33% de mínima e 88% de 

máxima, 20 mm/s com 14% de mínima e 94 de máxima e 100 mm/s com mínima de 10% e 

se observar, ainda, pelo gráfico da Figura 51, que na velocidade de 40 

se taxas de acerto menores do que 50%. 

 
ráfico com os valores médios das taxas de acerto de cada letra, ordenadas de  



 

Figura 51 - Gráficos em que cada grupo de velo
de acerto abaixo de 50% e a outra acima de 50,1%. �estes aparecem as letras em cada classe, 
assim como as taxas mínimas e máximas observadas em cada grupo.
 
 
 

 
ráficos em que cada grupo de velocidades foi separado em duas classes, uma com taxa 

de acerto abaixo de 50% e a outra acima de 50,1%. �estes aparecem as letras em cada classe, 
assim como as taxas mínimas e máximas observadas em cada grupo. 
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cidades foi separado em duas classes, uma com taxa  
de acerto abaixo de 50% e a outra acima de 50,1%. �estes aparecem as letras em cada classe,  
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5 DISCUSSÃO 
 

 

Neste capítulo, discutem-se os resultados obtidos a partir dos objetivos delineados e do 

método aplicado. Os resultados psicofísicos e cognitivos indicam (ou apontam para) a 

viabilidade da estimulação tátil por meio da aplicação de jato de CO2 em comunicação 

alternativa e/ou realidade aumentada. Conforme descreve a literatura, a estimulação 

mecanotátil evoca respostas rápidas e eficientes no que se refere à localização e detecção do 

estímulo sobre a pele. Os resultados dos ensaios realizados indicam correlação com a resposta 

em frequência dos Discos de Merkel. 

 

5.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 A análise dos resultados foi centrada na avaliação do instrumento desenvolvido no que 

se refere a capacidade de gerar e transferir as imagens táteis por meio do plotter fluxotátil, em 

função dos parâmetros estimulatórios pneumáticos, gráficos e cinemáticos utilizados na 

validação do método proposto. 

As respostas cognitivas e psicofísicas foram realizadas em função da avaliação da taxa 

de acerto das 19 letras transferidas de forma fluxotátil, sobre a região do abdômen dos 25 

voluntários, em função dos parâmetros estimulatórios, discutidos nas próximas sessões. 

 
5.1.1 Desempenho da instrumentação 

 
 A instrumentação desenvolvida, tanto nos aspectos relacionados ao hardware quanto 

ao software, atendeu às demandas do presente trabalho, possibilitando a execução e a 

reprodução dos testes sobre os voluntários. A exatidão e a reprodutibilidade das letras 

transferidas sobre a pele garantiu a manutenção de um padrão estável nas avaliações sobre os 

vinte e cinco voluntários, tanto do ponto de vista da morfologia das letras quanto dos 

parâmetros pneumáticos, em seus respectivos grupos de velocidades.  

 

5.1.2 Força exercida sobre a pele pelo fluxo de gás 

 

 Os resultados experimentais referentes à correlação da força exercida sobre a pele em 

função da pressão e do fluxo de gás fornecido pelo sistema pneumático (cilindro e tubulações) 
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mostraram a interdependência entre esses dois parâmetros na composição da força resultante 

da hidrodinâmica do sistema desenvolvido. Esta interdependência pode ser verificada pelas 

equações 23-26, e vista na Figura 37, nas quais, para cada fluxo considerado, a força 

produzida pelo jato de gás sobre a superfície perpendicular à saída da agulha de injeção 

depende linearmente da pressão do sistema. Tal constatação está em conformidade com a 

relação de Bernoulli, a qual define que para um fluxo não viscoso, um aumento na velocidade 

do fluido ocorre simultaneamente com uma diminuição na pressão ou uma diminuição na 

energia potencial do fluido (WHITE, 2002). No sistema desenvolvido, como a área da seção 

transversal da agulha de injeção é menor do que a área da seção transversal da tubulação na 

qual se mede a pressão, a velocidade do gás na agulha é maior. Este comportamento fica mais 

bem compreendido pela equação de Bernoulli (WHITE, 2002): 

  

	% + YK:�

�  + Z.ℎ% =  	� + YK��

�  + Z.ℎ�    (35) 

onde: 

p1  : pressão na tubulação do sistema com área de seção transversal A1; 

p2  : pressão na agulha de injeção com área de seção transversal A2; 

ρ : massa específica do gás; 

v1 : velocidade média na seção transversal A1; 

v2 : velocidade média na seção transversal A2; 

h1 : altitude em que se encontra a tubulação; 

h2 : altitude em que se encontra a agulha de injeção. 

 

Como Z.ℎ% e  Z.ℎ� podem ser considerados iguais, em função da altitude nos pontos 

1 e 2 ser a mesma, e Z não varia, a Equação (34) se reduz a: 

 

	% + YK:�

�  =  	� + YK��

�      (36) 

 

Ainda, pela equação da continuidade (ALONSO e FINN, 2002) tem-se: 

 

      A%\% = A�\�     (37) 
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que mostra a dependência da pressão em função da velocidade do gás e da área da seção 

transversal da tubulação envolvida, o que implica na variação da força produzida na saída da 

agulha de estimulação. 

 As análises experimentais acerca do comportamento do jato de CO2 na saída da agulha 

de injeção, produzindo uma força proporcional à pressão e ao fluxo do gás, mostrado na 

Figura 37, independente da variação da distância entre esta e uma superfície perpendicular, 

mostrado nas Figuras 32 e 33, são comprovadas pelas equações 21 e 22, considerando-se que  

a pressão é produzida por um jato de gás sobre uma superfície perpendicular. 

Como força e pressão medidas se mantiveram constantes sob a variação da distância 

entre a saída do jato de gás e a superfície perpendicular, isto só é possível com a manutenção 

da área atingida pelo jato, o que comprova que este é coerente (não dispersivo) ao longo do 

trajeto analisado, com a distância variando entre 1 mm e 25 mm. A Figura 52 apresenta uma 

imagem fotográfica da agulha de estimulação aplicando um jato de gás na região abdominal 

de um sujeito e uma imagem termográfica obtida deste jato sobre a pele. Observa-se que o 

jato é coerente até o ponto em que encontra a superfície, quando ocorre a dispersão em função 

do desvio da trajetória. Esta é uma característica muito importante para o sistema 

desenvolvido, pois garante que a força de estimulação se mantém constante ao longo da 

região de análise, no caso o abdômen, como já mencionado, cuja superfície não é plana e pode 

variar muito com o biótipo de cada sujeito analisado em função da massa corporal e altura, 

principalmente.  

 

5.1.3 Resposta à estimulação fluxotátil em função do limiar de percepção da 

força 

 

  A força de estimulação fluxotátil empregada nos testes in vivo, de 180 mgf, 

correspondente a três vezes a força do limiar de percepção, está compatível com a equação de 

Weber-Fechner (15) (GESCHEIDER, 1997), na qual a percepção do estímulo segue uma 

função logarítmica. A Figura 53 apresenta o gráfico no qual se pode observar a percepção do 

estímulo provocada pela intensidade da estimulação fluxotátil. 

Analisando-se os resultados da determinação do limiar de percepção da força, de 60 

mgf e, principalmente, seu desvio padrão de 0,17 mgf, é correto afirmar que o percentual de 

abrangência dos voluntários submetidos aos testes in vivo foi superior a 99,9 % (para sigma 3,  

59,5 mgf  <  µ <  60,5 mgf,  o percentual de abrangência já seria de 99,75 %) (VUOLO, 
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1996). Nos testes aplicaram-se forças de até 1,0 gf, equivalente a 40,8 gf/mm2,  e nenhum dos 

voluntários reportou a existência de dor ou outra sensação desagradável. 

 

 
Figura 52 - À esquerda, imagem fotográfica na qual se vê a agulha de injeção posicionada sobre o 
abdômen e, à direita, imagem termográfica do jato de CO2  atingindo a superfície da pele e pela qual 
pode-se observar que este é coerente (não dispersivo) ao longo da distância. 
 

Hamalainen et al. (1985) encontraram limiares de 820 mgf e 1,6 gf para regiões de 

pele glabra e pilosa, respectivamente, valores muito acima dos encontrados no presente 

trabalho. Se forem comparadas as pressões utilizadas na estimulação por jato de gás, 

Hashimoto et al. (2000)  e Bliss et al. (1966) aplicaram pressões de 5,6 gf/mm2 e 2,1 gf/mm2, 

respectivamente, valores muito próximos dos 7,0 gf/mm2 utilizados no presente trabalho. 

Entretanto, não se pode considerar somente a pressão na caracterização da força estimulatória, 

pois é fundamental conhecer o fluxo empregado e a área de contato do fluxo de gás na pele, 

por se tratar de um sistema hidrodinâmico. Da mesma forma, a localização do estímulo, em 

diferentes partes do corpo, apresenta limiares de percepção distintos. Segundo Rantala e 

Raisamo (2011), a sensibilidade à pressão é muito dependente da localização do estímulo. 
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5.1.4 Frequência estimulatória em função da velocidade de deslocamento da 

agulha 

 

Os testes in vivo indicam resposta em frequência abaixo dos 4 Hz, típica dos discos de 

Merkel, com sensibilidade máxima, neste trabalho, em 1,33 Hz. Tipicamente, conforme 

listado nos Quadros 3 e 4, os discos de Merkel respondem entre 0,3 e 3,0 Hz, sendo, dentre os 

mecanorreceptores, os mais especializados na detecção da pressão estática ou de baixa 

frequência, ao contrário dos corpúsculos de Pacini que respondem às altas frequências, acima 

de 200 Hz, sendo responsáveis pela detecção de pressão vibratória. Os Discos de Merkel 

levam ainda a vantagem de serem de adaptação lenta, como mostrado na Figura 6, o que 

garante respostas contínuas durante um estímulo prolongado (BEAR et al., 2008; LENT, 

2010; CARPENTER, 1993).  

 

 
Figura 53 - Gráfico correlacionando a percepção do estímulo provocada pela intensidade  
da estimulação fluxotátil. Os pontos demarcados referem-se ao limiar de percepção (LP) de  
força e três vezes esse limiar, respectivamente, valor este utilizado para os testes in vivo. 

 
   

Analisando-se a velocidade de deslocamento da agulha de injeção sobre a região 

abdominal, houve rejeição dos voluntários para a velocidade de 20 mm/s, na qual 100% dos 

vinte e cinco voluntários analisados reportaram uma maior dificuldade em reconhecer as 

imagens em função da lentidão de plotagem na pele, o que acabou se comprovando com os 

testes de reconhecimento das letras. Já com relação à velocidade de 100 mm/s, a mais alta 

	 = � ln � 



89 
 

utilizada nos testes, houve dificuldade no reconhecimento das letras em função da rapidez 

com que estas eram plotadas, apesar de 16% dos voluntários terem-na eleito como a melhor 

velocidade para os testes. Esta velocidade ficou com a segunda menor taxa de acerto entre as 

quatro velocidades investigadas, superior apenas à velocidade de 20 mm/s. Este decréscimo 

na percepção está associado à resposta dos discos de Merkel, pois com a diminuição ou o 

aumento da frequência estimulatória, em relação ao valor de 1,33 Hz, tende a diminuir a 

sensibilidade, conforme mostrado nos Quadros 2 e 3.  

Outros pesquisadores utilizaram frequências de estimulação muito distintas das 

empregadas nesta pesquisa. No trabalho desenvolvido por Bliss (1966), utilizou-se um display 

matricial de 96 jatos de ar chaveados a 200 Hz, com as agulhas de injeção estáticas. Já 

Hamalainen e Jarvilehto (1981) haviam utilizado probes mecânicas com áreas de 0,07; 0,7; 

3,1 e 12,5 mm2, fixados a um vibrador eletromecânico, com frequência de 20, 60 e 150 Hz, 

mostrando a dependência da percepção tátil com a área de contato do estimulador. Como 

neste caso aplicaram-se estímulos vibrotáteis por probes mecânicas, outras estruturas 

sensoriais foram sensibilizadas, principalmente os corpúsculos de Pacini cuja resposta em 

frequência se encontra na faixa entre 10 e 500 Hz. Para outros trabalhos, utilizando 

estimulação vibrotátil, desenvolvidos por Bolanowski et al. (1988), Rabinowitz et al. (1987), 

Lamore et al. (1986), Tan (1996), Gescheider et al. (2002) e Yuan, 2003, os menores limiares 

de percepção ocorreram na faixa entre 200 e 300 Hz. Com base nesses resultados, evidencia-

se a variação da frequência estimulatória em função da técnica utilizada para sensibilizar a 

pele, a geometria dos elementos utilizados e a intensidade dos estímulos. Outro aspecto 

importante a ser considerado na resposta tátil está associado à localização do estímulo sobre a 

superfície corporal, que varia em função do tamanho e densidade dos campos receptivos e da 

presença das estruturas mecanotáteis, apresentadas na Figura 3 e nos Quadros 2 e 3.    

 

5.1.5 Taxa de Reconhecimento Correto 

 
  Pelos resultados obtidos nos quatro grupos de velocidades (20, 40, 67 e 100 mm/s) 

estudados, pode-se concluir que a dependência da taxa de acerto com a frequência está 

relacionada à estimulação dos discos de Merkel, que respondem dentro da faixa investigada. 

Como mostrado na Figura 46, a melhor taxa de acerto ocorreu na frequência de 1,33 Hz, 

correspondente à velocidade de 40 mm/s. Em comparação com a velocidade de 20 mm/s, a 

mais lenta entre as quatro, observaram-se as maiores variações nas taxas de acerto médio por 

grupo, com 14%. Com a média da taxa de acertos de 68 ±17% entre os quatro grupos, em 
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princípio, não haveria diferença significativa entre os mesmos, e poder-se-ia inferir que os 

quatro grupos apresentaram resultados próximos. Entretanto, avaliando as taxas de acerto 

distribuídas nas cinco classes representadas na Figura 43, o grupo que utilizou a velocidade de 

40 mm/s sobressai-se, com 87% dos voluntários apresentando taxas de acerto acima de 50%. 

Estes resultados corroboram com a escolha da velocidade de 40 mm/s, equivalente à 

frequência central de estimulação dos Discos de Merkel (1,33 Hz) como a melhor entre as  

utilizadas na estimulação fluxotátil na região abdominal.  

 A média de 60% e o desvio padrão de 5,5% nas taxas de acerto das letras mostrou uma 

elevada capacidade de identificação das letras, principalmente se for considerado que cada 

voluntário teve em média apenas 30 min de treinamento com o plotter fluxotátil. Quando 

comparado com o trabalho de Bliss (1966), no qual foram necessárias 10 h de treinamento 

para se obter taxas de acerto próximas das conseguidas no presente trabalho, os resultados 

com a velocidade de 40 mm/s, com taxas de acerto média de 68%. 

Analisando-se cada uma das dezenove letras nos quatro grupos de velocidades, 

apresentadas na Figura 47, observou-se uma grande variação entre as taxas de acerto, tanto 

entre letras distintas do mesmo grupo, como entre letras iguais em grupos diferentes. Com 

base na Figura 28 e nos gráficos das Figuras 48-50, pode-se inferir que as letras com as 

maiores taxas de acerto foram aquelas cujas morfologias apresentavam-se distintas em sua 

geometria, dando-lhes maior índice de discriminação. Por outro lado, as letras com as 

menores taxas de acerto apresentam formas geométricas que induziram o voluntário ao erro, 

como é o caso do D e O, M e N. Analisando-se a Figura 50, na qual as letras estão ordenadas 

de forma crescente com as taxas de erro médias (±dp) obtidas nos quatro grupos, pode-se 

verificar que as letras M e D tiveram as menores taxas de acerto; porém, com desvio padrão 

menor para D, indicando que o problema na identificação está na forma da letra e não na 

velocidade de estimulação. Isto pode ser melhor observado na Figura 49, comparando as duas 

letras no gráfico. A letra D apresenta variação percentual menor em relação às velocidades, já 

a letra M apresenta um pico de identificação na velocidade de 40 mm/s. Desta forma, no 

gráfico da Figura 50, letras com taxas de acerto e desvios padrões altos indicam um elevado 

índice de discriminação em função da geometria e da velocidade de estimulação. Este é o caso 

das letras G, P, S e L. Já letras com alta taxa de acerto e baixo desvio padrão indicam um 

elevado índice de discriminação em função da geometria. Este é o caso das letras B, C, I, J e 

U que, independente da velocidade, apresentaram taxas de acerto altas nos quatro grupos com 

pequena variação percentual. Merecem destaque as letras M e D, cujas médias da taxa de 

acerto são baixas e os desvios padrões relativamente altos, indicando a dependência da 
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velocidade de estimulação e necessidade de se alterar a forma geométrica. Dos quatro grupos 

de velocidades, em três destes, as letras M e D aparecem nas classes com taxa de acerto 

abaixo de 50%, sendo que a letra D aparece nos quatro grupos. Novamente, constata-se a 

superioridade da estimulação com a velocidade de 40 mm/s, na qual apenas 16% das letras 

teve índice de acerto menor do que 50%; porém, maior do que 37%, a maior taxa de acerto 

entre as mínimas nos quatro grupos.  

 Em outros trabalhos relacionados à estimulação tátil, há uma grande variação no 

número e padrões de imagens utilizadas nas avaliações, resultando em taxas de acerto muito 

distintas em função das particularidades de cada método de estimulação, local de aplicação e 

número de sujeitos envolvidos nas avaliações. No trabalho realizado por Bliss (1966), a taxa 

de acerto em três voluntários, após um período de 10 h de treinamento com o sistema 

desenvolvido, foi de 14% e 75% em duas sequências de testes, nas quais foram utilizadas 20 

letras de um alfabeto com formas das letras modificadas, como ilustrado na Figura 14. Em 

estudo realizado por Bach-y-Rita et al. (1998), utilizando estimulação eletrotátil por meio um 

display matricial de 49 pontos (7 x 7) colocado na língua de cinco voluntários, a taxa de 

acerto das imagens táteis foi de 79,8%, para um conjunto de doze padrões de imagens 

geométricas (Figura 54). Em comparação com o presente trabalho, no qual foram utilizadas 

19 letras, as imagens empregadas por Bach-y-Rita apresentam variação na forma e no 

tamanho.   

 
Figura 54 - Padrões táteis utilizados no display eletrotátil para a língua 
Fonte: Bach-Y-Rita et al. (1998). 

 

 

Com relação ao treinamento dos voluntários, é inequívoca sua importância no aumento 

das taxas de acerto, de acordo com Bliss (1966). A sequência aleatória dos testes nas quatro 
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velocidades, sobre o mesmo voluntário, após o período de treinamento inicial, serviu para que 

este se familiarizasse com o sistema e com a técnica, propiciando melhoria na taxa de acerto, 

independente da velocidade de estimulação utilizada. Cada voluntário realizou em média 30 

min de treinamento mais 20 min de teste, em média, para cada velocidade. Para os que foram 

submetidos a três testes, o tempo total médio de treinamento foi de 90 min. Comparando-se 

com outras técnicas de comunicação alternativa, a estimulação fluxotátil mostrou-se intuitiva 

e de fácil aprendizagem. Com a utilização das letras na forma com que são empregadas no 

dia-a-dia, não houve a necessidade de se aprender um novo alfabeto, com uma codificação 

diferente daquela que os voluntários estão habituados, como é o caso do alfabeto utilizado por 

Bliss (1966).   
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6 CO�CLUSÕES  
 

 

Na presente pesquisa, investigou-se a estimulação tátil por jato de CO2 como meio de 

comunicação alternativa para indivíduos com deficiência visual e/ou auditiva. Avaliou-se a 

resposta psicofísica do indivíduo submetido à estimulação fluxotátil em função da força 

aplicada à pele, resultante do fluxo e pressão do gás liberado, e da velocidade de transferência 

das imagens táteis. Esses parâmetros serviram de base para a investigação cognitiva por meio 

do reconhecimento correto das letras transferidas à pele de forma aleatória.  

 Para estudo do método proposto, desenvolveu-se um dispositivo, composto de 

hardware e software para geração, controle e transferência de imagens táteis por meio de um 

plotter fluxotátil. Este dispositivo foi utilizado no treinamento e testes in vivo com vinte e 

cinco voluntários submetidos a quatro padrões de estimulação, nos quais se variou a 

velocidade de traçado (varredura) das imagens.    

As principais conclusões extraídas do projeto desenvolvido podem ser resumidas em: 

(1) o sistema eletrônico-mecânico-pneumático desenvolvido para a realização da pesquisa 

experimental possibilitou a execução dos testes e a coleta das informações com os 

voluntários;  

(2) a estabilidade dos valores dos parâmetros estimulatórios, dentro de cada grupo de 

velocidades, garantiu a análise das respostas psicofísicas e cognitivas neste estudo; 

(3) os resultados dos testes mostraram que a resposta psicofísica à estimulação fluxotátil está 

relacionada à faixa de frequência de resposta dos Discos de Merkel, entre 0,3 e 3 Hz, com 

resposta máxima para as frequências utilizadas nos ensaios realizados em 1,33 Hz;  

(4) a eficiência da técnica depende da velocidade de transferência das letras, sendo que o 

melhor resultado ocorreu com 40 mm/s, decrescendo para velocidades abaixo e acima 

desse valor; 

(5) as morfologias utilizadas para a composição, geração e transferência tátil das letras 

influenciaram nas taxas de acerto pelos voluntários submetidos aos testes, principalmente 

das letras D e O e M e N, fazendo-se necessário utilizar formas alternativas para a 

representação das mesmas. Já as formas com maior taxa de acerto e menor desvio padrão 

foram das letras I, U, J e B, em função da diferenciação com as outras letras; 

(6) a estimulação tátil por fluxo de CO2 oferece uma forma alternativa à estimulação 

eletrotátil e vibrotátil, possibilitando a transferência efetiva de informações de forma 

dinâmica.   
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Como contribuições do presente trabalho, pode-se destacar aspectos tecnológicos e 

científicos. A técnica de estimulação fluxotátil por meio de uma agulha de injeção em um 

plotter mostrou-se promissora e de enorme potencial para a comunicação alternativa.  

Para a validação da técnica proposta, foi desenvolvida, no decorrer da pesquisa, 

instrumentação original, que permitiu a realização dos experimentos de aplicação do jato de 

CO2 na avaliação da taxa de reconhecimento correto das letras transferidas, na modalidade 

tátil e em diferentes velocidades de estimulação.  

O trabalho abre novas possibilidades de pesquisa e desenvolvimento numa área em 

crescente desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS  

 

 Considerando a relevância do tema e os fatores que podem influenciar na análise dos 

resultados, propõe-se para trabalhos futuros: 

(1) construção de um plotter fluxotátil menor e mais leve, utilizando micro servomotores de 

alta precisão e uma turbina, do tipo utilizada em ventiladores pulmonares, para a geração 

do fluxo de ar, de forma controlada e silenciosa e com dimensões reduzidas, em 

substituição ao cilindro de CO2; possibilitando a integração do sistema. 

(2) com base no novo plotter, desenvolver um programa de controle com mais recursos 

gráficos, possibilitando a criação e transferência de caracteres com diferentes morfologias 

e analisando a melhora na taxa de reconhecimento correto; 

(3) avaliar a influência da variação da temperatura do gás na percepção fluxotátil; 

(4) avaliar a influência da variação da frequência dos pulsos de gás sobre a pele em conjunto 

com a variação da velocidade de deslocamento da agulha de injeção;  

(5) avaliar a influência do tempo de treinamento sobre diferentes padrões de estimulação; 

(6) com o novo plotter, em conjunto com o programa de controle, avaliar a eficiência na 

transferência de sequência de letras e mensagens, bem como de imagens geométricas mais 

complexas, investigando a resposta psicofísica e cognitiva em diferentes grupos de 

sujeitos, como crianças e idosos sem deficiências, bem como em pessoas com deficiência 

visual e/ou auditiva, avaliando-se a viabilidade e a aceitação do método por parte dos 

usuários. 
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APÊ�DICE A 
 

Modelo de planilha com uma das 60 sequências de letras utilizadas para a avaliação dos  
voluntários nos testes cegos. 

 

 
Sujeito:                                                     Data:     /    / 

 Letra 1
a 

2
a
 3

a
 

L    
C    
M    
X    
F    
P    
S    
E    
I    
D    
G    

 

   
Teste no : ______                              Velocidade de estimulação:_____ 
 
Observações: 
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APÊ�DICE B 

 

Resposta do transdutor de pressão (tensão de saída) 
em função da pressão aplicada ao mesmo. 

 
Pressão  

(bar) 

Pressão 

(gf/mm
2
) 

Vo  

(mV) 

0,0 0 628 

0,2 2,0 640 

0,5 5,1 670 

0,6 6,1 680 

0,7 7,1 685 

1,0 10,2 705 

1,5 15,3 730 

2,0 20,4 760 

2,5 25,5 780 

3,0 30,6 810 

3,5 37,7 825 

4,0 40,8 844 
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APÊ�DICE C 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: Investigação da resposta à estimulação tátil por fluxo de CO2 na 
comunicação alternativa 

 

Pesquisador Responsável: José Carlos da Cunha – Enga da Computação – Univ. Positivo 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (41) 3317-3267 

Pesquisadores participantes: Percy �ohama – CPGEI - UTFPR 

Telefones para contato: (41) 3310-4691 

 

♦ Na pesquisa em que você está participando, serão aplicados, a sua pele, pulsos de CO2 por 

meio de uma agulha de injeção posicionada acima da mesma, sem contato físico, com 

distância variável entre 1 mm e 20 mm. Todo o procedimento será executado e 

acompanhado pelo pesquisador responsável que a qualquer momento e por qualquer 

motivo manifestado por você poderá ser interrompido, sem prejuízo algum. 

♦ O objetivo da aplicação dos pulsos de CO2 a sua pele será o de verificar como você 

interpreta e reconhece os diferentes padrões de estimulação no que se refere a: 

sensibilidade à pressão, fluxo, frequência e temperatura do gás; discriminação entre dois 

pontos próximos de estimulação em sua pele; identificação de diferentes formas 

geométricas “desenhadas” em sua pele pelo fluxo do gás em movimento, como se fosse 

um lápis desenhando em sua pele.  

♦ O CO2 é um gás inerte, ou seja, não oferece riscos de incêndio, explosão ou intoxicação, 

constituindo parte do gás exalado na respiração e, portanto, seguro. A pressão, 

temperatura e fluxo do gás serão mantidos em valores baixos, de forma a não causar 

nenhuma forma de desconforto, dor ou lesão. A sensação esperada na pele variará entre a 

não percepção do fluxo de gás até a percepção de uma leve brisa localizada na região 

estimulada.  

♦ Os voluntários envolvidos na pesquisa terão a oportunidade de participar de um estudo 

inédito em âmbito mundial, podendo ser inseridos nas áreas de pesquisa em engenharia 

biomédica do curso de Engenharia da Computação da Universidade Positivo e receberem 
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orientações acerca de possíveis trabalhos de iniciação científica, TCC, especialização ou 

mestrado na área de engenharia biomédica.  

♦ Os procedimentos experimentais tomarão em média 30 minutos de treinamento e outros 

30 minutos de avaliações para cada voluntário. Somente um voluntário será avaliado por 

vez, sendo sempre acompanhado pelo responsável pela pesquisa. Ao participante da 

pesquisa é garantido o sigilo de seus dados e o direito de retirar o consentimento a 

qualquer tempo.  

 

 
         

                                     José Carlos da Cunha  

                       Pesquisador Responsável 

 

 

♦ CO�SE�TIME�TO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 

 

Eu, , RG, abaixo assinado, concordo em participar do estudo Investigação da resposta à 

estimulação tátil por fluxo de CO2 na comunicação alternativa, como sujeito. Fui devidamente 

informado e esclarecido pelo pesquisador José Carlos da Cunha sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento.  

 
Local e data  

 
Nome: 

 
Assinatura do sujeito ou responsável:  

 
  



 

 

Diagrama esquemático geral do circuito eletrônico do 

 
 

Descrição do funcionamento 
 

O microcontrolador pic18f4550

microcomputador e o circuito de controle, após receber os parâmetros

configuração da imagem a ser plotada. E

controlam os motores responsáveis pela movimentação nos eixos cartesianos do plotter 2D 

que geram a imagens a ser

comunicação serial, são transferidos

acionamento da válvula 

responsável pelo controle dos sensores fim de cursos, 

plotagem.  

 

• Funções do pic 18f4550 (Microchip)

 

APÊ�DICE D 
 

Diagrama esquemático geral do circuito eletrônico do plotter

 
 
 

uncionamento geral do circuito eletrônico: 

microcontrolador pic18f4550 (Microchip) é responsável pela comunicação entre o 

e o circuito de controle, após receber os parâmetros

guração da imagem a ser plotada. Esses comandos são enviados às 

motores responsáveis pela movimentação nos eixos cartesianos do plotter 2D 

a serem transferidas pela agulha de injeção tátil. Por meio da 

comunicação serial, são transferidos os parâmetros para o pic16f688 que controla

 solenoide (FESTO MHJ10). O microcontrolador também é 

responsável pelo controle dos sensores fim de cursos, cuja função é

Funções do pic 18f4550 (Microchip): 
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plotter fluxotátil 

 

 

pela comunicação entre o 

e o circuito de controle, após receber os parâmetros necessários para 

s são enviados às pontes H que 

motores responsáveis pela movimentação nos eixos cartesianos do plotter 2D 

em transferidas pela agulha de injeção tátil. Por meio da 

os parâmetros para o pic16f688 que controlam o 

O microcontrolador também é 

cuja função é limitar a área de 
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o Pinos 40, 39, 38 e 37 são pinos de controle da ponte H L298 (ST) que controlam o 

eixo y do plotter.  

 

o Pinos 36, 35, 34 e 33 são pinos de controle da ponte H L298 (ST) que controlam o 

eixo x do plotter.  

 

o Pinos d-(23) d+(24) são responsáveis pelo comunicação via porta USB.  

 

o Pino 1 responsável pelo reinicialização do microcontrolador.  

 

o Pinos 40(data),  39(clock) e 1(mclr) são responsáveis pela gravação do firmware in 

circut do microcontrolador.  

 

o Pinos 13 e 14 são do cristal de 20 MHz responsáveis pelo clock do circuito. 

 

o Pino 25(tx) está conectado ao pic 16f688 (Microchip) responsável pelo controle da  

válvula solenoide (MHJ10). 

 

 

• Funções do sensor de pressão mpx5700dp (Freescale Semiconductors) 

 

o Pino 1: saída do sinal (tensão) correspondente à pressão aplicada ao transdutor. 

o Pino 2: referência (gnd). 

o Pino 3: alimentação 5 V. 

 

• Válvula Solenoide MHJ10 (FESTO) 

 

o Pino 1: sinal de controle da válvula. 

o Pino 2: referência (gnd). 

o Pino 3: alimentação 24 V. 
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APÊ�DICE E  
 

Fluxograma do programa de controle do plotter fluxotátil e código fonte parcial do 
mesmo.  

 

 
 
 
 
Código fonte parcial do programa 
 
int i=0;  
int16 x=100, y=100; //variaveis para gerar gráfico 
void diagEB() //diagDC->diagEB//diagonal direita cima 
{ 
   output_high(pin_b7); 
   output_high(pin_b3); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b7); 
         output_low(pin_b3); 
   output_high(pin_b6); 
   output_high(pin_b2); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b6); 
         output_low(pin_b2); 
   output_high(pin_b5); 
   output_high(pin_b1); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b5); 
         output_low(pin_b1); 
   output_high(pin_b4); 
   output_high(pin_b0); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b4); 
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         output_low(pin_b0); 
   //printf(usb_cdc_putc, "DESENHANDO DIAGONAL DC...\r\n"); 
   x--; y++; //decremento X e incremento Y 
   printf(usb_cdc_putc, "%lu %lu\r\n" x, y); 
} 
void diagEC() //diagDB->diagEC//direita esquerda baixo 
{ 
   output_high(pin_b7); 
   output_high(pin_b0); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b7); 
         output_low(pin_b0); 
   output_high(pin_b6); 
   output_high(pin_b1); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b6); 
         output_low(pin_b1); 
   output_high(pin_b5); 
   output_high(pin_b2); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b5); 
         output_low(pin_b2); 
   output_high(pin_b4); 
   output_high(pin_b3); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b4); 
         output_low(pin_b3); 
   //printf(usb_cdc_putc, "DESENHANDO DIAGONAL DB...\r\n"); 
   x--; y--; //decremento X e incremento Y 
   printf(usb_cdc_putc, "%lu %lu\r\n" x, y); 
} 
void diagDB() //diagEC->diagDB//diagonal esquerda cima 
{ 
   output_high(pin_b4); 
   output_high(pin_b3); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b4); 
         output_low(pin_b3); 
   output_high(pin_b5); 
   output_high(pin_b2); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b5); 
         output_low(pin_b2); 
   output_high(pin_b6); 
   output_high(pin_b1); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b6); 
         output_low(pin_b1); 
   output_high(pin_b7); 
   output_high(pin_b0); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b7); 
         output_low(pin_b0); 
   //printf(usb_cdc_putc, "DESENHANDO DIAGONAL EC...\r\n"); 
   x++; y++; //decremento X e incremento Y 
   printf(usb_cdc_putc, "%lu %lu\r\n" x, y); 
} 
void diagDC() //diagEB->diagDC//diagonal esquerda baixo 
{ 
   output_high(pin_b4); 
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   output_high(pin_b0); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b4); 
         output_low(pin_b0); 
   output_high(pin_b5); 
   output_high(pin_b1); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b5); 
         output_low(pin_b1); 
   output_high(pin_b6); 
   output_high(pin_b2); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b6); 
         output_low(pin_b2); 
   output_high(pin_b7); 
   output_high(pin_b3); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b7); 
         output_low(pin_b3); 
   //printf(usb_cdc_putc, "DESENHANDO DIAGONAL EB...\r\n"); 
   x++; y--; //decremento X e incremento Y 
   printf(usb_cdc_putc, "%lu %lu\r\n" x, y); 
} 
void he() //hd->he//horizontal direita 
{ 
   output_high(pin_b7); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b7); 
   output_high(pin_b6); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b6); 
   output_high(pin_b5); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b5); 
   output_high(pin_b4); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b4); 
   //printf(usb_cdc_putc, "DESENHANDO HD...\r\n"); 
   x--; //incremento X 
   printf(usb_cdc_putc, "%lu %lu\r\n" x, y); 
} 
void hd() //he->hd//horizontal esquerda 
{ 
   output_high(pin_b4); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b4); 
   output_high(pin_b5); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b5); 
   output_high(pin_b6); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b6); 
   output_high(pin_b7); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b7); 
   //printf(usb_cdc_putc, "DESENHANDO HE...\r\n"); 
   x++; //decremento X 
   printf(usb_cdc_putc, "%lu %lu\r\n" x, y); 
} 
void vb() //vc->vb//vertical cima 
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{ 
   output_high(pin_b3); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b3); 
   output_high(pin_b2); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b2); 
   output_high(pin_b1); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b1); 
   output_high(pin_b0); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b0); 
   //printf(usb_cdc_putc, "DESENHANDO VC...\r\n"); 
   y++; //decremento Y 
   printf(usb_cdc_putc, "%lu %lu\r\n" x, y); 
} 
void vc() //vb->vc//vertical baixo 
{ 
   output_high(pin_b0); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b0); 
   output_high(pin_b1); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b1); 
   output_high(pin_b2); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b2); 
   output_high(pin_b3); 
      delay_ms(tempo); 
         output_low(pin_b3); 
   //printf(usb_cdc_putc, "DESENHANDO VB...\r\n"); 
   y--; //incremento Y 
   printf(usb_cdc_putc, "%lu %lu\r\n" x, y); 
} 
//LETRAS 
void a() 
{ 
   printf(usb_cdc_putc, "\r\nclr"); 
   delay_ms(100); 
   printf(usb_cdc_putc, " - A -\r\n"); 
   delay_ms(100); 
    
   for(i=0; i<20; i++) he(); 
   for(i=0; i<40; i++) vb(); 
   //////////////////////////ligar gas!////////////////////////////////////// 
    
} 
void b() 
{ 
   printf(usb_cdc_putc, "\r\nclr"); 
   delay_ms(100); 
   printf(usb_cdc_putc, " - B -\r\n"); 
   delay_ms(100); 
    
   for(i=0; i<40; i++) vc(); //sobe 40mm apartir do centro 
   for(i=0; i<20; i++) he(); //desloca 20 para esquerda 
   //////////////////////////ligar gas!////////////////////////////////////// 
    
   //////////////////////////desliga gas!//////////////////////////////////// 
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   for(i=0; i<20; i++) hd(); //retorna ao centro 
   for(i=0; i<40; i++) vb(); 
 
} 
void e() 
{ 
   printf(usb_cdc_putc, "\r\nclr"); 
   delay_ms(100); 
   printf(usb_cdc_putc, " - E -\r\n"); 
   delay_ms(100); 
   for(i=0; i<40; i++) vc(); //sobe 40mm apartir do centro 
   for(i=0; i<20; i++) hd(); //desloca 20 para esquerda 
   //////////////////////////ligar gas!////////////////////////////////////// 
   delay_ms(100); 
   printf(usb_cdc_putc, "\r\nCOMECO\r\n"); 
   printf(usb_cdc_putc, "\r\nCOMECO\r\n"); 
   output_high(PIN_C2); //liga pic freq 
   delay_ms(ajuste_ini);  
   for(i=0; i<40; i++) he(); 
   for(i=0; i<40; i++) vb(); 
   for(i=0; i<35; i++) hd(); 
   for(i=0; i<35; i++) he(); 
   for(i=0; i<40; i++) vb(); 
   for(i=0; i<40; i++) hd(); 
   delay_ms(ajuste_final); 
   output_low(PIN_C2); //desliga pic freq 
   printf(usb_cdc_putc, "\r\nFIM\r\n"); 
   //////////////////////////desliga gas!//////////////////////////////////// 
   for(i=0; i<40; i++) vc(); //retorna ao centro 
   for(i=0; i<20; i++) he(); 
 
 
//QUADRADO 
void quadrado() 
{ 
   int tamstr=0, tamanho = 50; 
   int16 repetir = 0; 
   printf(usb_cdc_putc, "\n\rQUAL A VELOCIDADE? (ms/mm) "); 
    
   get_string_usb(string, tamstr); //alteracao para receber string 
   tempo = atoi(string); //tamanho receber valor da string 
    
   printf(usb_cdc_putc, "\r\n\r\nNUMERO DE REPETICOES: "); 
   get_string_usb(string, tamstr); //alteracao para receber string 
   rep = atoi(string); //tamanho receber valor da string 
    
   printf(usb_cdc_putc, "\r\n"); 
    
   //for(i=0; i<(tamanho/2); i++) diagEC(); //começa desenho 
   while(rep > repetir) 
   { 
      output_high(PIN_C2); //liga pic freq 
      for(i=0; i<tamanho; i++) hd(); 
         for(i=0; i<tamanho; i++) vb(); 
            for(i=0; i<tamanho; i++) he(); 
               for(i=0; i<tamanho; i++) vc(); 
               repetir++; 
      //printf(usb_cdc_putc, "\n\rREPETIR? y/n\r\n"); 
      //repetir = usb_cdc_getc(); 
   } 
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   output_low(PIN_C2); //desliga pic freq 
   //for(i=0; i<(tamanho/2); i++) diagDB(); //termina desenho             
} 
//FIM DO QUADRADO 
 
} 
 
void main() 
{ 
   int16 flag=0, tamstr=0, conf=0; 
   char forma, letra; 
    
   setup_adc_ports(AN0_TO_AN2); 
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 
    
   usb_cdc_init(); 
   usb_init(); 
   while(!usb_cdc_connected()) {} 
    
   //zerar(); 
   tempo = 5; //seta tempo padrão em 5 
   delay_ms(100); 
   while(TRUE) 
   { 
      usb_task(); 
       
      //printf(usb_cdc_putc, "\f"); 
      printf(usb_cdc_putc, "\r\nclr\r\n"); 
      delay_ms(500); 
      printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------|\r\n"); 
      printf(usb_cdc_putc, "|                SELECIONE O MODO:            |\r\n"); 
      printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------|\r\n"); 
      printf(usb_cdc_putc, "|      LETRAS (L)         |    QUADRADO (Q)   |\r\n"); 
      printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------|\r\n"); 
      printf(usb_cdc_putc, "|                CONFIGURACOES (C)            |\r\n"); 
      printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------|\r\n"); 
      forma = usb_cdc_getc(); 
       
      if(forma == 'c' || forma == 'C') 
      { 
         medir_temp(); conf = 0; 
         printf(usb_cdc_putc, "\r\nclr\r\n"); 
         delay_ms(200); 
         printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------\r\n"); 
         printf(usb_cdc_putc, "|                 CONFIGURACOES:              \r\n"); 
         printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------\r\n"); 
         printf(usb_cdc_putc, "| TEMPO LIGADO INICIO DA LETRA: %lu    (I)    \r\n", ajuste_ini); 
         printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------\r\n"); 
         printf(usb_cdc_putc, "| TEMPO LIGADO FIM DA LETRA:    %lu    (F)    \r\n", ajuste_final); 
         printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------\r\n"); 
         printf(usb_cdc_putc, "| Temperatura na Saida   %.1f°C               \r\n", tempf1); 
         printf(usb_cdc_putc, "| Temperatura gas Quente %.1f%cC              \r\n", tempf2, 248); 
         printf(usb_cdc_putc, "| Temperatura gas Frio   %.1f%cC              \r\n", tempf3, 248); 
         printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------\r\n"); 
          
          
      } 
      else if(forma == 'l' || forma == 'L') 
      { 
         rep_letra=0; 
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         printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------|\r\n"); 
         printf(usb_cdc_putc, "|           INICIO DO TREINAMENTO...          |\r\n"); 
         printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------|\r\n\r\n"); 
         printf(usb_cdc_putc, "QUAL A VELOCIDADE? (ms/mm) "); 
         get_string_usb(string, tamstr); //alteracao para receber string 
         tempo = atoi(string); //tamanho receber valor da string 
         printf(usb_cdc_putc, "\r\n"); 
//!         printf(usb_cdc_putc, "\r\nQUAL N. DE REPETICOES DE CADA LETRA?\r\n"); 
//!         get_string_usb(string, tamstr); //alteracao para receber string 
//!         rep = atoi(string); //tamanho receber valor da string 
         printf(usb_cdc_putc, "\r\n\r\n|---------------------------------------------|\r\n"); 
         printf(usb_cdc_putc, "|              CENTRALIZAR? (y/n)             |\r\n"); 
         printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------|\r\n"); 
         forma = usb_cdc_getc(); 
         if(forma == 'y') zerar(); 
          
         while(flag == 0) //mantem no treinamento ate apertar esc 
         { 
            x=100; y=100; 
            printf(usb_cdc_putc, "\r\nclr\r\n"); 
            delay_ms(100); 
            printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------|\r\n"); 
            printf(usb_cdc_putc, "|      ESCOLHA A LETRA ou ESC PARA SAIR...    |\r\n"); 
            printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------|\r\n"); 
            printf(usb_cdc_putc, "|    A|B|C|D|E|F|G|I|J|L|M|N|O|P|S|U|V|X|Z    |\r\n"); 
            printf(usb_cdc_putc, "|---------------------------------------------|\r\n"); 
            letra = usb_cdc_getc(); 
            if(letra == 'a') a(); 
            else if(letra == 'b') b(); 
            else if(letra == 'c') c(); 
            else if(letra == 'd') d(); 
            else if(letra == 'e') e(); 
            else if(letra == 'f') f(); 
            else if(letra == 'g') g(); 
            else if(letra == 'i') funcao_i(); 
            else if(letra == 'j') j(); 
            else if(letra == 'l') l(); 
            else if(letra == 'm') m(); 
            else if(letra == 'n') n(); 
            else if(letra == 'o') o(); 
            else if(letra == 'p') p(); 
            else if(letra == 's') s(); 
            else if(letra == 'u') u(); 
            else if(letra == 'v') v(); 
            else if(letra == 'x') fx(); 
            else if(letra == 'z') z(); 
            else if(letra == 'w') w(); 
            else if(letra == 27) flag = 1; 
         } 
         flag = 0; 
      } 
          
      else if(forma == 'q' || forma == 'Q') quadrado(); 
      else printf(usb_cdc_putc, "\r\nOPCAO INVALIDA\r\n"); 
      delay_ms(500); 
   } 
} 
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