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Resumo: Interfaces Cérebro-Máquina podem ser 
utilizadas para controlar dispositivos a partir de sinais 
cerebrais e podem auxiliar pessoas com os mais 
diversos tipos de deficiências. Este trabalho analisa a 
influência temporal e combinacional dos sinais 
adquiridos através de EEGs. Para isto, foram utilizados 
três classificadores de padrões de sinais instantâneos: 
Perceptron de Múltiplas Camadas, Máquinas de 
Aprendizado Extremo e Máquinas de Vetor de Suporte, 
e um classificador capaz de perceber padrões temporais:  
Reservoir Computing (Echo State Network). Foram 
avaliadas as taxas de acerto dos classificadores em 
experimentos que utilizaram 14 canais de EEG para 
realizar a classificação de movimentos imaginados do 
punho esquerdo ou direito de 5 indivíduos diferentes da 
base de dados eegmmidb. Dentre as diversas abordagens 
de aprendizado de máquina avaliadas, foi observado que 
as técnicas que consideram o histórico temporal dos 
sinais de EEG apresentam uma melhor taxa 
classificação.  
Palavras-chave: Redes Neurais, Reservoir Computing, 
Máquina de Vetor de Suporte, Percéptrons de Múltiplas 
Camadas, Máquinas de Aprendizado Extremo, 
Eletroencefalograma. 
 
Abstract: Brain Machine Interfaces can be used to 
control external devices by using signals to command 
external devices and can be useful to assist people with 
various types of disabilities. This paper analyzes the 
temporal, spatial and combinational influence of the 
signals acquired by EEGs. We used 3 pattern classifiers 
for instantaneous signals: Multilayer Perceptron, 
Extreme Learning Machine and Support Vector Machine, 
and one classifier that can detect temporal patterns: 
Reservoir Computing (Echo State Network algorithm). 
We evaluated the accuracy rates of the classifiers 
considering 14 EEG channels to classify imaginary 
movements of left and right fists for 5 different 
individuals using the eegmmidb database. Among the 
assessed machine learning approaches, we observed 
that the ones which consider the temporal influence on 
the EEG channels show the best classification rates. 
Keywords: Neural Networks, Reservoir Computing, 
Support Vector Machines, Extreme Learning Machine, 
Multilayer Perceptron. 
 
 
 

1. Introdução 

 
De acordo com o censo demográfico 2010 realizado 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) [1], cerca de 45,6 milhões de pessoas 
(correspondendo a 23,9% da população brasileira) 
declararam-se portadoras de alguma deficiência.  

O sistema nervoso esta baseado em impulsos de 
correntes elétricas (biopotências) que permitem tanto o 
a ativação de Unidades motoras (sistema neuromotor) 
como a movimentação dos órgãos. A observação e o 
estudo desses biopotenciais permitem a determinação de 
patologias tais como encefalites, síndromes epilépticas, 
problemas neuromotores, avaliação de coma, morte 
encefálic, síndromes demenciais e distúrbios 
metabólicos [2]. 

Com o avanço nas áreas de Reconhecimento de 
Padrões, Processamento de Sinais e Neurociências, 
tornou-se possível a concepção de sistemas que 
realizem a interação de humanos com máquinas de 
maneira natural. A partir da análise de biopotenciais, 
pode-se extrair informações que possibilitem a 
realização de tarefas cujas pessoas com determinadas 
deficiências teriam dificuldade, ou até mesmo estariam 
impossibilitadas de realizá-las. 

A aquisição dos biopotenciais é realizada a partir de 
leituras nas variações de correntes elétricas produzidas 
por uma unidade motora, ou órgão especializado, que 
são capturadas por eletrodos colocados em regiões bem 
estabelecidas pelas comunidades médicas e cientificas. 
Dentre as formas mais comuns de aquisição de sinais 
cerebrais estão: Electrocortigrama (ECOG) e o 
Eletroencefalograma (EEG). O ECOG tem uma boa 
relação sinal ruído e é feito através de um procedimento 
caro, arriscado e invasivo que consiste em colocar uma 
matriz de eletrodos intracranianos em contato direto 
com o cérebro do sujeito. Por outro lado, o EEG é uma 
técnica não invasiva onde eletrodos de superfície são 
colocados em contato com a superfície da pele do 
escalpo. Apesar dos sinais EEG terem uma menor 
relação sinal ruído do que o ECOG, a implementação da 
mesma é muito mais simples, barata e não invasiva.  

Sistemas Interface Cérebro-Máquina (ICM) utilizam 
medições da atividade do Sistema Nervoso Central 
(SNC) e as converte em saídas artificiais que substitui, 
restaura, aprimora, complementa ou melhora as saídas 
naturais do SNC [3]. Um sistema ICM compreende 
várias etapas: registro dos sinais, pré-processamento, 
extração características e, por fim, classificação para a 
geração de saídas artificiais que atuam sobre o ambiente 
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ou sobre o próprio corpo. A Figura 1 mostra um sistema 
ICM genérico que utiliza sinais de EEGs. 
 

 
Figura 1: Sistema ICM Genérico. 
 

Usando ICMs, Donchin et al. [4] conseguiram fazer 
pessoas operarem um processador de textos que permite 
o usuário selecionar uma letra a partir de uma grade bi-
dimensional com todas as letras do alfabeto; Kennedy et 
al. [5] proveram aos usuários que possuíam Síndrome 
do Encarceramento um cursor bi-dimensional; 
Murugappan et al. [6] classificou o estado emocional 
através da transformada wavelet discreta dos sinais de 
EEG; Tavella et al. [7] controlaram uma neuroprótese 
da mão; Huang et al. [8] controlaram uma cadeira de 
rodas elétrica, baseando-se nos Eventos Relacionados 
(ER) extraídos de EEGs; Lee et al. [9] controlaram a 
direção de robôs. 

O objetivo deste artigo é analisar a importância 
temporal e combinacional de sinais cerebrais, 
adquiridos através de EEGs, e verificar o impacto destas 
quando técnicas de aprendizado de máquina são 
utilizadas para classificação dos movimentos 
imaginados dos punhos. Dentre as técnicas testadas, 
estão: Máquina de Vetor de Suporte (SVM, Support 
Vector Machine), Máquina de Aprendizado Extremo 
(ELM, Extreme Learning Machine), Percéptron de 
Múltiplas Camadas (MLP, Multilayer Perceptron) e a 
Rede de Estado de Eco (ESN, Echo State Network). A 
ESN é um tipo de Reservoir Computing. 

 
2. Técnica de Aprendizado de Máquina para 
Classificação 

Esta seção tem como objetivo apresentar os 
conceitos básicos de técnicas de aprendizado de 
máquina que podem ser utilizadas para classificar sinais. 
Neste artigo, as técnicas serão classificadas de acordo 
com as características temporais dos sinais de entrada:  
Classificadores de Padrões Instantâneos – classificam 
padrões baseando-se apenas na combinação das entradas 
no instante atual, nesta categoria encontram-se os 
seguintes classificadores: MLP, ELM e SVM; 
Classificadores de Padrões Temporais – classificam 
padrões baseando-se na combinação das entradas no 
instante atual e nos instantes anteriores, nesta categoria 
encontra-se o classificador ESN.  

Percéptron de Múltiplas Camadas – A MLP é uma 
das arquiteturas de Redes Neurais Artificiais mais 
utilizadas pela simplicidade. Este tipo de rede apresenta 
pelo menos três camadas: entrada, intermediária(s) e 
saída. A(s) camada(s) intermediária(s) torna(m) possível 
a resolução de problemas não linearmente separáveis, 
sendo possível aproximar qualquer função contínua, 
com uma única camada intermediária, e qualquer função 
matemática, com mais de uma camada [10];  

Máquina de Aprendizado Extremo – A ELM é 
uma abordagem de treinamento para Redes Neurais com 
camada intermediária única. Esta técnica trata a rede 
como um sistema linear e seus pesos da camada de saída 
que ligam a camada oculta com a de saída podem ser 
analiticamente determinados através da inversão de 
matrizes [11], normalmente utilizando-se a matriz 
inversa generalizada de Moore-Penrose; 

Máquina de Vetor de Suporte – A SVM [12] tem 
uma abordagem desenvolvida baseada na teoria do 
aprendizado estatístico. As SVMs são muito utilizadas 
devido às suas características: criação de separadores de 
margens máximas, utilização de kernels para a 
classificação de dados não lineares. As SVMs são 
métodos não-paramétricos, retendo alguns exemplos de 
treinamento para constituírem o vetor de suporte. 

Redes de Estado de Eco – ESN é uma abordagem 
de treinamento para Redes Neurais Recorrentes 
proposta por [13], onde o reservoir é inicializado com 
pesos aleatórios e depois ajustado, neste trabalho através 
da Regressão Ridge dos pesos da camada de saída da 
rede. A recorrência entre os neurônios faz com que as 
redes possam preservar nos seus estados internos uma 
transformação não linear do histórico de entradas, ou 
seja, uma memória dinâmica, sendo assim capaz de 
processar informações de contexto temporal. 
Matematicamente, isso significa que as ESNs podem ser 
vistas como sistemas dinâmicos, enquanto as redes 
feedforward, como a MLP, ELM e SVM, são 
aproximadores de funções [14]. A ESN é definida 
através dos seguintes parâmetros [15]: tamanho do 
reservoir, esparsidade do reservoir, raio espectral, taxa 
de vazamento.  

A Figura 2 descreve o modelo ESN. 

 
Figura 2: Modelo da Rede de Estado de Eco (ESN). 
 
3. Arranjo Experimental 
 

Os testes foram realizados utilizando o banco de 
dados eegmmidb – EEG Motor Movement/Imagery 
Dataset [16], capturado através do sistema BCI2000 
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[17], disponível em [18]. Este banco é composto por 
mais de 1500 registros de um e dois minutos de EEGs 
utilizando 64 canais, obtidos a partir de 109 voluntários. 
Neste trabalho apenas foram utilizados 5 sujeitos 
escolhidos ao acaso (1, 23, 34, 58 e 77), apenas 2 tarefas 
(movimento imaginado do punho direito ou esquerdo). 
Cada um desses sujeitos possui 45 exemplos de 
movimentos. Os classificadores foram construídos com 
14 entradas, correspondendo aos 14 eletrodos utilizados 
e 2 saídas, sendo movimento imaginado do punho 
esquerdo ou movimento imaginado do punho direito. 
Para este trabalho, utilizou-se os canais presentes no 
equipamento de aquisição de EEGs comercial (Emotiv 
EPOC): AF3, AF4, F3, F4, F7, F8, FC5, FC6, P7, P8, 
T7, T8, O1 e O2. São considerados os sinais 
normalizados de tensão provenientes diretamente do 
EEG. Cada movimento dura 4,1 segundos e possui 656 
pontos por cada canal do EEG. Para cada ponto, a 
técnica de aprendizado de máquina gera uma resposta e 
a resposta para o movimento é dada por um sistema de 
votação por maioria.Todas as técnicas de aprendizado 
de máquina foram implementadas no MATLAB. 

Foi utilizado a validação cruzada 3-fold 10 vezes, 
totalizando 30 execuções de cada classificador para 
cada configuração testada, em cada um dos sujeitos. 
Foram testadas diferentes configurações para cada 
classificador proposto, obtidos a média e desvio padrão 
da taxa de acerto e realizado o teste estatístico de 
Wilcoxon para realizar comparações entre os algoritmos. 
A partir de uma análise preliminar, foram relacionadas 
possíveis combinações de parâmetros para cada uma das 
técnicas de aprendizado de máquina. As configurações 
testadas estão a seguir. 

Configurações MLP – Foi usada uma camada 
intermediária com [5, 10, 15, 20 , 25, 50, 100] neurônios. 
Duas camadas intermediárias com [5, 10, 15, 20 , 25, 50, 
100] neurônios em ambas. Totalizando 14 configurações 
diferentes. 

Configurações ELM – Os parâmetros testados na 
ELM foram: [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100, 
125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 
400, 450, 500, 750, 1000] neurônios na camada 
intermediária. Totalizando 27 configurações diferentes. 

Configurações SVM – Utilizou-se o kernel RBF 
(Radial Basis Function) variando o parâmetro  � com 
os valores 				2 5 , 	2 1 , 	
	2 3 , 	2 7 , 	2 11 , 	2 15  e o parâmetro �  da 
função RBF com 		2 15 , 	2 11 , 		2
7 , 	2 3 , 2, 	2 3 . Totalizando 36 configuraçoes 
diferentes. 

Configurações ESN – Foi avaliado o tamanho do 
Reservoir 	� �  	 25, 50, 100, 250, 500,�	750 , 
esparsidade do Reservoir (esp) 	0,1; 	0,5; 	�	1 . Raio 
espectral � �  	0,1; 	0,5; 	0,7	e	1. Taxa de 
vazamento 	�   	0,05; 	0,1; 	0,5	e	0,9  e número de 
passos do aquecimento (N.P.A)	100 . Totalizando 288 
configurações diferentes. 
 
Resultados 

 
Os melhores resultados para a MLP foram obtidos 

para: MLP#1 (duas camadas escondidas com 50 
neurônios em cada uma); MLP#2 (duas camadas 
escondidas com 20 neurônios em cada uma); e MLP#3 
(uma camada escondida com 100 neurônios). Os 
melhores resultados para a ELM foram obtidos para: 
ELM#1 (500 neurônios); ELM#2 (300 neurônios); e 
ELM#3 (1000 neurônios). Os melhores resultados para 
a SVM foram obtidos para: SVM#1 (C=211 e � 23); 
SVM#2 (C=23 e � 23); e SVM#3 (C=23 e � 2). A 
Tabela 1 mostra as configurações que obtiveram os 
melhores resultados para ESN. 

  
Tabela 1: Parâmetros ESN para melhores classificadores. 

# N.P.A � � � � �  esp 

1 100 500 0,5 1,0 0,0 

2 100 250 0,1 1,0 0,9 

3 100 250 0,1 0,7 0,5 

 
As Tabelas 2-5 contêm a média e desvio padrão, 

entre parênteses, de cada classificador, de forma 
individual e geral. A Tabela 6 apresenta os resultados do 
teste estatístico de Wilcoxon entre os classificadores. 
Pode-se perceber que o desempenho da MLP atingiu os 
piores resultados, talvez devido a pequena quantidade 
de neurônios/camadas utilizadas. Já a ESN e a SVM 
tiveram desempenhos estatisticamente equivalentes, 
com média e desvio padrão bastante parecidos, o que 
pode indicar que eles talvez tenham aprendido o 
máximo possível, utilizando informações espaciais e 
combinacionais, dado os 45 exemplos utilizados no 
processo, outros testes devem ser feitos com novas 
bases de dados para verificar esta informação. A ESN 
foi superior a todos os outros classificadores, 
provavelmente devido ao fato de que ela utiliza o efeito 
temporal durante seu processo classificatório, o qual os 
outros algoritmos não contemplam. 
 
Tabela 1: Taxas de classificação para MLP. 

#
Sujeitos 

Geral 
S1 S3 S34 S58 S77 

1 
0,57 

(0,12) 
0,50 

(0,10) 
0,60 

(0,10) 
0,51 

(0,07) 
0,58 

(0,10) 
0,55 

(0,10) 

2 
0,55 

(0,11) 
0,49 

(0,11) 
0,53 

(0,11) 
0,52 

(0,06) 
0,53 

(0,10) 
0,53 

(0,10) 

3 
0,50 

(0,09) 
0,50 

(0,11) 
0,58 

(0,09) 
0,52 

(0,08) 
0,55 

(0,09) 
0,53 

(0,09) 

 
Tabela 2: Taxas de classificação para ELM. 

#
Sujeitos 

Geral 
S1 S3 S34 S58 S77 

1 
0,64 

(0,09) 
0,64 

(0,07) 
0,63 

(0,10) 
0,64 

(0,13) 
0,6 

(0,09) 
0,65 

(0,10) 

2 
0,63 

(0,10) 
0,63 

(0,12) 
0,66 

(0,10) 
0,64 

(0,10) 
0,69 

(0,10) 
0,65 

(0,11) 
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3 
0,65 

(0,10) 
0,64 

(0,13) 
0,65 

(0,11) 
0,66 

(0,13) 
0,66 

(0,14) 
0,65 

(0,13) 

Tabela 3: Taxas de classificação para SVM 

# 
Sujeitos 

Geral 
S1 S3 S34 S58 S77 

1 
0,68 

(0,09) 
0,61 

(0,09) 
0,65 

(0,11) 
0,67 

(0,11) 
0,68 

(0,10) 
0,65 

(0,10) 

2 
0,67 

(0,09) 
0,59 

(0,11) 
0,65 

(0,11) 
0,68 

(0,10) 
0,66 

(0,10) 
0,65 

(0,10) 

3 
0,65 

(0,10) 
0,59 

(0,12) 
0,66 

(0,09) 
0,69 

(0,11) 
0,66 

(0,10) 
0,65 

(0,10) 

 
Tabela 4: Taxas de classificação para ESN 

# 
Sujeitos 

Geral 
S1 S3 S34 S58 S77 

1 
0,67 

(0,11) 
0,77 

(0,09) 
0,70 

(0,10) 
0,64 

(0,10) 
0,68 

(0,10) 
0,69 

(0,10) 

2 
0,63 

(0,10) 
0,75 

(0,10) 
0,69 

(0,11) 
0,69 

(0,10) 
0,68 

(0,10) 
0,69 

(0,11) 

3 
0,63 

(0,13) 
0,79 

(0,10) 
0,70 

(0,10) 
0,64 

(0,11) 
0,66 

(0,14) 
0,68 

(0,12) 

 
Tabela 5: Teste de Wilcoxon. 

 MLP ELM SVM ��� 

MLP ∙    

ELM  ∙   

SVM   ∙  

ESN   ∙
 
Conclusões 
 

Este artigo se propôs a analisar a importância 
temporal e combinacional de sinais cerebrais, 
adquiridos através de EEGs, utilizando as técnicas de 
aprendizado de máquina. Foram utilizadas técnicas que 
só utilizam informações instantâneas para classificação 
e uma técnica de Reservoir Computing que permite 
preservar nos seus estados internos um histórico de 
entradas. Os resultados indicam que, além da 
combinação de sinais de vários canais de EEG, os 
padrões temporais de cada canal também são relevantes. 
Até onde é de conhecimento dos autores deste trabalho, 
este é o primeiro estudo comparativo da influência 
temporal versus influência de múltiplas entradas 
utilizando técnicas de aprendizado de máquina. 
Pretende-se estender o estudo com mais indivíduos em 
trabalhos futuros.  
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