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Resumo

Este  estudo  de  neurociência  musical teve  como  objectivos  caracterizar  e  mapear  as

alterações dos sinais electroencefalográficos (EEG) em voluntários não músicos (NM) e músicos (M)

submetidos  a  estímulos  auditivos  (EA)  com  vista  a  desenvolver  processos  com  utilidade  na

neuromodulação.  Pretendeu-se  verificar  se  EA,  monaurais (EAM),  binaurais (EAB),  simples,

complexos  e  musicais  com  diferentes  níveis  de  estruturação,  provocam alterações  nos  estados

emocionais e cognitivos, apontando para diferentes percepções auditivas. Recorrendo à técnica EEG

foi possível registar, caracterizar e mapear as alterações das ondas cerebrais delta, teta, alfa e beta,

em 54 voluntários NM (30) e M (24), submetidos a EA. Usando um parâmetro percentual denominado

«variação de estímulo-antestímulo» (VEA), foi possível analisar estatisticamente as alterações nas

ondas cerebrais com os EA. Os grupos NM e M distinguem-se pela forma como percepcionam os EA.

Observou-se que diferentes e específicos valores de frequência portadora (FP) e de batida (FB) nos

EAM e  EAB influenciam de forma distinta  os  sinais  EEG registados  nos  dois  grupos,  induzindo

diferentes  estados  mentais.  Os  EAB  complexos  provocam  diferentes  e  complexos  padrões  nos

traçados  EEG.  O  cérebro  humano  discrimina  os  diferentes  níveis  de  complexidade  musical,

distinguindo os sons não musicais dos sons musicais. O M foi mais reactivo aos EA. O grupo NM

aplicou um maior investimento cognitivo processual para interpretar os EA. Criaram-se os mapas dos

EA potenciadores de alterações EEG no escalpe, para os grupos NM e M. Estes resultados são

relevantes para melhorar o desempenho cognitivo e no tratamento de doenças do foro neurológico e

psiquiátrico.

Palavras-chave: Neurociência  Musical,  Electroencefalografia,  Estímulos  Auditivos,  Estímulos

Monaurais, Estímulos Binaurais, Percepção Musical.
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Abstract

This  study  of  musical  neuroscience sought  to  map out  and  characterize  the  changes  in

electroencephalographic signals (EEG) experienced by 54 volunteers, both non-musicians (NM, 30)

and musicians (M, 24), when submitted to aural stimuli (EA), with the aim of developing procedures

useful for neuromodulation. We set out to verify whether those EA - monaural (EAM), binaural (EAB),

simple, complex, or musical in nature - provoked changes in the emotional and cognitive states that

could point to different auditory perceptions. Through the use of the EEG technique, it was possible to

register,  characterize and map out  the changes in cerebral  rhythms. Through the application of  a

percentual parameter named «variation in stimulus-antestimulus» (VEA), it was possible to statistically

analyse the changes in the brainwaves caused by the EA. NM and M perceived the EA distinctly. It

was observed how specific values both in the carrier frequency (FP) and the beat frequency (FB) of

EAM and EAB distinctly influenced the EEG registered among the two groups,  inducing different

mental states. Complex EAB provoked different and complex patterns in the EEG. The human brain

discriminates among different levels of musical complexity, distinguishing between non-musical and

musical sounds. M was more reactive to the EA. NM applied a greater procedural cognitive investment

in order to interpret the EA. Maps for the EA capable of provoking EEG changes in the scalp were

created. These results are relevant for the improvement of cognitive performance, and may be useful

in the treatment of neurological and psychiatric disorders.

Keywords: Neuroscience of Music, Electroencephalography, Aural Stimuli, Monaural Stimuli, Binaural

Stimuli, Musical Perception.
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1. Introdução

1.1. Motivação

Por  que  motivo  alguns  sons  provocam  sonolência,  outros  causam  uma  sensação  de

relaxamento  e  outros  parecem  aumentar  a  concentração?  O  que  é  a  música?  Por  que  motivo

algumas sequências sonoras nos emocionam e outras nos causam desconforto? Por que razão nos

sensibilizam algumas músicas, outras nos deixam indiferentes e outras nos causam repulsa? Qual o

papel da percepção auditiva e musical neste processo? Quais são os traços distintivos em termos da

percepção musical nos segmentos não músico (NM) e músico (M)?

Com este estudo, pretende-se responder a algumas destas questões e compreender um

pouco melhor o modo como a música e os sons afectam o processamento cognitivo e emocional. O

estudo de  neuroestimulação que se pretende realizar neste trabalho contribuirá para uma melhor

compreensão da estimulação cerebral aos estímulos auditivos (EA) [1]. A importância científica do

trabalho de investigação reside no facto de que, ao tornar possível a caracterização e o mapeamento

das  alterações nos  sinais  electrocorticais nas  várias  regiões  do  cérebro,  será  possível  gerar  os

mapas topográficos  do  escalpe  onde as  respostas  se  irão  processar,  permitindo  quantificá-las  e

assim, obter os vários padrões neuronais para os vários EA. Os resultados permitirão, por exemplo,

testar a possibilidade de indução de ondas cerebrais lentas (delta e teta) relacionadas com sonolência

e relaxamento, e ondas rápidas (alfa e beta) relacionadas com a actividade cognitiva. Neste sentido,

as aplicações do estudo poderão ter relevância social, nomeadamente nas áreas clínica (podendo

contribuir para o desenvolvimento de processos de neuroestimulação, enquanto técnica não invasiva,

para tratamento de doenças neurológicas e psiquiátricas), na melhoria de qualidade de vida e na

melhoria do desempenho cognitivo. 

Fazendo uso da técnica de electroencefalografia (EEG) será possível realizar várias análises

estatísticas, nomeadamente através dos vários  mapas topográficos das alterações EEG evocadas

pelos EA no escalpe de voluntários NM e M.

O presente estudo tem como temática de investigação a  neurociência musical,  sendo as

neurociências e a musicologia áreas directamente implicadas, uma vez que será efectuada a recolha

de sinais EEG, num painel de 54 voluntários expostos a 51 EA.

Considerando  os  grupos  NM  e  M,  e  através  da  medição  dos  sinais  EEG  no  escalpe,

pretende-se verificar  se EA,  monaurais,  binaurais,  simples,  complexos e musicais  com diferentes

níveis de estruturação, provocam alterações nos  estados cognitivo  e  emocional,  apontando para

diferentes  percepções  auditivas e  emocionais.  Para  testar  esta  hipótese,  serão  criadas  três

sequências de EA: 1) a SEQ1 será composta por vários tons puros, simples, monaurais e binaurais,

com diferentes  frequências portadora (FP) e de batida (FB),  2)  a SEQ2 será composta por  sons

binaurais complexos, alguns modulados, 3) a SEQ3 será dividida em 4 categorias de EA, estímulos

auditivos  não  musicais  (EANM),  musicais  pouco  estruturados  (EMPE),  estruturados  (EME)  e

estruturados com voz humana (EMEV).
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1.2. Contexto

O som está presente diariamente na nossa vida, podendo ser agradável ou desagradável,

sendo definido como um fenómeno vibratório que advém de qualquer variação de pressão e que

entra no ouvido por forma de ondas, com três características fulcrais: frequência, intensidade e timbre

[2].  Pode ser considerado um fenómeno  físico ou  psicofísico,  dizendo o primeiro respeito à fonte

sonora e à propagação do som através do meio e o segundo à audição desse fenómeno, à sensação

que provoca no ouvinte [3].

A palavra ruído deriva do latim rugĭtus, significando um som inarticulado que é desagradável e

que, para a maioria da população, é considerado como uma das causas de stress. Contudo, estudos

recentes  concluiram que pode melhorar  a  performance  desportiva  [4].  Para  o  presente  estudo,

entendamos  o  ruído  como um fenómeno  acústico  não  periódico,  sem componentes  harmónicos

definidos. A forma de ondulação do ruído é complexa, composta por um grupo de ondas individuais e

desorganizadas que não apresentam relação entre si. As notas musicais soam de modo diferente de

qualquer ruído não musical, uma vez que são constituídas por um padrão de ondulação que se repete

de forma independente da sua complexidade [5].

As emoções e a música são difíceis de estudar num contexto científico porque existe uma

forte tendência idiossincrática e heterogénea nas reacções e respostas emocionais, que dependem

de  uma  variedade  complexa  e  de  difícil  controlo  individual  sociocultural,  histórico,  educacional,

familiar e contextual [6]. Este facto representa um problema para examinar as alterações cerebrais

provocadas por estímulos musicais. Daí, a dificuldade em implementar um protocolo experimental

consistente.  A  apreciação  e  o  entendimento  da  linguagem  musical,  claramente,  dependem  da

educação,  do  contexto  cultural  e  de  factores  sociais.  Daí,  as  escolhas  e  preferências  musicais,

algumas vezes, radicalmente diferentes de indivíduo para indivíduo [7].

O processo de criação musical também poderá ser compreendido como um produto histórico-

social. «O sujeito é compreendido (…) como constituído e constituinte do contexto social, e a música

como  uma  linguagem  reflexivo-afectiva,  capaz  de  construir  sentidos  colectivos  e  singulares.

Entendemos  como  reflexiva  toda  a  actividade  humana  que  objectiva  predominantemente  uma

racionalidade;  e,  como afectivas as objectivações que,  embora mediadas por  uma racionalidade,

contemplam sobremaneira emoções e sentimentos. (…) O músico, no processo criativo, transforma

os sons numa objectividade subjectivada, como negação dialéctica do determinismo de um contexto,

já que nele deixa, necessariamente, a marca de uma subjectividade. O processo de criação musical

deve  ser  compreendido  sempre  como  um  produto  histórico-social,  completamente  inserido  no

contexto no qual se dá.» [8]. Neste contexto, a  etnomusicologia, enquanto ciência que objectiva o

estudo da música no seu contexto cultural ou o estudo da música como cultura, é acedida por duas

vertentes  directoras,  uma antropológica  e  outra  dita  musicológica.  Desta  convergência  resulta  a

importância de estudar a música como fazendo parte do comportamento humano [9].
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1.3. Objectivos

Este  estudo  de  neurociência  musical tem  como  objectivos  caracterizar  e  mapear  as

alterações dos sinais EEG em voluntários não músicos e músicos submetidos a EA com vista a

desenvolver  processos  com  utilidade  na  neuromodulação. Estes  processos  são  potencialmente

aplicáveis na área clínica como terapia no tratamento de doenças neurológicas e psiquiátricas, bem

como melhorar o desempenho cognitivo [10 - 15]. Pretende-se verificar se EA, EAM, EAB, simples,

complexos  e  musicais  com  diferentes  níveis  de  estruturação  provocam  alterações  nos  estados

cognitivos e emocionais, apontando para diferentes percepções auditivas e emocionais. Recorrendo à

técnica  de  EEG será  analisada a  existência  ou  ausência  de  alterações significativas  dos  sinais

electrocorticais. Para  atingir  este  objectivo  serão  registados e  caracterizados os  ritmos cerebrais

(delta, teta, alfa,  low beta, beta e  high beta), e mapeadas (espacialmente) as alterações EEG em

termos dos mesmos ritmos, pelos EA, em voluntários NM e M.  Estes dois grupos serão submetidos

às sequências de EA definidas. A aplicação desta metodologia permitirá testar as seguintes hipóteses:

1) diferentes e específicos valores de FP e de FB nos sons monaurais e binaurais influenciam

de forma distinta os sinais EEG, induzindo diferentes estados mentais,

2) os sons binaurais complexos provocam diferentes e complexos padrões nos traçados EEG,

3) o cérebro humano discrimina os diferentes níveis de complexidade musical, distinguindo os

sons não musicais dos sons musicais,

4) o  aumento  de  estruturação  musical  está  directamente  relacionado  com  o  aumento  da

actividade cerebral e,

5) verifica-se a existência de  processos cognitivos mais complexos quando é ouvida música

com voz, em que se verifica a transmissão de uma mensagem verbal.

Este estudo permitirá obter os mapas topográficos das alterações EEG, com significância

estatística, no escalpe dos grupos não músicos e músicos, para os EA.

1.4. Estrutura da dissertação

Esta  dissertação  está  dividida  em seis  capítulos.  O  primeiro  refere-se  à  introdução que

engloba  a  motivação,  contexto  e  objectivos.  O  segundo  capítulo  destaca  alguns  aspectos  da

neurofisiologia da audição e  conceitos teóricos que sustentam o estudo, como a técnica EEG, as

ondas cerebrais e a estimulação auditiva monaural e binaural.  No terceiro,  faz-se uma revisão de

literatura.  No quarto capítulo,  é apresentada a  metodologia desenhada para o estudo. No quinto,

apresentam-se  os  resultados  obtidos e  a  sua  discussão.  No  sexto,  conclusões,  incluem-se  as

contribuições do estudo e algumas propostas para futuras investigações. No final desta dissertação

incluem-se  as  referências  bibliográficas  consultadas.  Nos  anexos  constam  o  consentimento

informado, os espectrogramas dos EA, o pedido de parecer à CE e os mapas topográficos obtidos

para as alterações EEG no escalpe dos grupos não músicos e músicos.
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2. Enquadramento Teórico

2.1. Neurofisiologia da Audição

O sistema auditivo humano é responsável por converter variações de pressão causadas por

vibrações  acústicas  em  sinais  eléctricos  gerados  por  células  neuronais da  cóclea,  que  são

transmitidos pelos nervos auditivos ao tronco cerebral. O tronco cerebral dirige a informação auditiva

para regiões especializadas do córtex cerebral, o córtex auditivo.

O sistema auditivo é constituído pelo ouvido externo, médio e interno. A anatomia, as formas

de energia e as funções fisiológicas destas regiões principais do sistema auditivo estão representadas

na FIGURA 2.1.

FIGURA 2.1 - Esquema geral do sistema auditivo, com os vários componentes, funções e formas de

energia envolvidas (fonte: adaptado de [3, p. 810] com ilustração de Svetlana Verbinskaya @

Shutterstock.com).

O  ouvido  humano  permite  transformar  vibrações  mecânicas  em  sinais  eléctricos.  É

constituído pelo ouvido externo (o pavilhão auricular permite aumentar a sensibilidade ao som e saber

a localização da fonte sonora, frente ou trás,  e o  meato auditivo externo  é um canal que guia as

vibrações acústicas), ouvido médio (membrana do tímpano e os ossículos martelo, bigorna e estribo,

onde a vibração acústica é recebida do ouvido externo e onde se processa a transformação em

energia  mecânica,  transferida  ao ouvido  interno)  e  ouvido  interno  (a  cóclea é  um analisador  de
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frequências1 com um output digital, onde se localizam mais de 10 000 células neuronais, as células

ciliadas,  especializadas na detecção de sinais auditivos; os canais semicirculares são responsáveis

pelo  equilíbrio;  a  cóclea  converge  no  nervo  auditivo que  possibilita  a  transmissão  de  impulsos

eléctricos ao cérebro, onde ocorre a interpretação do som).

As ondas sonoras são atenuadas e reflectidas ao atingir o pavilhão auricular, de tal forma que

o cérebro consegue processar esta informação no sentido de identificar a fonte sonora. Estas ondas

sonoras são conduzidas e amplificadas pelo meato auditivo externo até atingirem a membrana do

tímpano (onde se inicia o ouvido médio) que, por sua vez, vibra e transmite movimento aos ossículos

(martelo, bigorna e estribo).  Estes ossículos estão protegidos por alguns músculos que limitam a

intensidade do movimento, limitando assim a intensidade sonora transmitida ao ouvido interno.

Já no ouvido interno, a vibração do estribo transmite movimento à chamada  janela oval  e

janela redonda.  Desta forma, a vibração de baixa pressão que ocorre na membrana do tímpano é

transformada numa vibração de alta pressão para o ouvido interno, uma vez que a janela oval contém

líquido e não ar. A vibração é então transmitida no interior da cóclea através de fluídos, atravessando

diversas membranas e secções até atingir o orgão de Corti, onde as vibrações são transformadas em

impulsos eléctricos.  Este  orgão  de Corti  consiste  num elemento  sensorial  de fibras  ao longo  da

cóclea,  as  já  mencionadas  células  ciliadas2.  Quando  as  células  ciliadas  são  estimuladas

mecanicamente,  geram  potenciais  de  acção (estímulos  eléctricos)  que  induzem  a  libertação  de

neurotransmissores que, por sua vez, excitam as células do nervo auditivo desencadeando, desta

forma, o processamento do sinal no córtex auditivo.

Todas as informações sobre o som (a  frequência, a  intensidade e o  timbre) encontram-se

agora  codificadas  em  impulsos  eléctricos.  Estes  impulsos  são  transmitidos  através  do  nervo

vestibulococlear, núcleo coclear, complexo olivar superior, tronco encefálico, colliculus inferior até ao

sistema nervoso central (SNC), sendo depois processados em várias regiões do cérebro. O córtex

auditivo primário é a primeira região a processar a informação auditiva relacionada com a percepção

da entoação e do ritmo. Nos sulcos laterais do cérebro ocorre o processamento que permite distinguir

a fala da música e ruídos.

O ouvido humano é um orgão com características e capacidades ímpares, cuja sensibilidade

permite captar, genericamente, sons na gama de frequências de 20 a 20 000 Hz e para determinadas

frequências, na gama de níveis de intensidade de 0 a 120 dB. A sensibilidade do ouvido humano varia

com a frequência (curvas isofónicas) e pode variar ao longo da vida de um indivíduo (FIGURA 2.2).

As  curvas  representadas  pela  medida  da  pressão  do  som  (intensidade)  em  dB  em  função  da

frequência,  correspondem à sensação do mesmo volume de som (em indivíduos jovens) quando

estimulados com tons puros. A unidade usada para comparar os níveis de audibilidade é o fone (fons

no plural).  Com  a  idade  perde-se  sensibilidade  às  frequências  mais altas  [16].  A  perda auditiva

é   medida   por   um   audiograma  que  compara  a  sensibilidade  auditiva  de  um  indivíduo  com  a

1 Com cerca de 3 500 bandas de frequência. 

2 As  células  ciliadas  também  produzem  som  ao  vibrar,  daí,  em  casos  em  que  ocorra  alguma  lesão  ou
perturbação temporária, estas células serem as responsáveis pelo «zumbido» nos ouvidos.

5



FIGURA 2.2 - Curvas isofónicas: uma mesma

curva representa a mesma sensação auditiva

(fonte: adaptado de [17].

FIGURA 2.3 - Exemplo de um audiograma (fonte:

adaptado de [18, p. 44]).

curva padrão da norma ISO 226:2003 (FIGURA 2.3) [18].

2.2. Geradores do EEG
O neurónio é a célula que constitui a unidade funcional do sistema nervoso e é especializado

na geração e condução dos impulsos nervosos (FIGURA 2.4).

FIGURA 2.4 - Estrutura de um neurónio3 (fonte: adaptado de [19]).

3 Este neurónio exemplificativo é  especializado, possui uma  baínha de mielina, uma cobertura isoladora que
permite um regime de condução «saltatória», ou seja, uma maior velocidade da condução do potencial de acção
ao longo do axónio. No córtex cerebral há neurónios mielinizados e não mielinizados.
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Existem dezenas de tipos diferentes de neurónios4, mas todos eles são constituídos por um

corpo celular, por projecções ramificadas e curtas do corpo celular, chamadas dendrites (que recebem

mensagens de outras células nervosas), por extensões designadas axónio, que conduzem o impulso

nervoso  até  à  arborização  terminal,  onde  se  processa  a  libertação  de  neurotransmissores em

resposta à chegada do impulso nervoso.

A actividade  eléctrica  dos  neurónios  manifesta-se  na  geração  de  potenciais  de  acção,

potenciais  sinápticos e  pós-sinápticos.  Os  potenciais  de  acção  são  responsáveis  por  produzir

variações de  potencial  discretas,  que  viajam do começo do axónio  até  à  sua zona  terminal.  Os

potenciais sinápticos e pós-sinápticos produzem variações de potencial em zonas restritas do terminal

do axónio e da célula adjacente, respectivamente. Estes potenciais estão associados à comunicação

neuronal por libertação de neurotransmissores.

 Os axónios  enviam  sinais e  as  dendrites  recebem-nos.  Um sinal  consiste  num impulso

eléctrico que começa no corpo da célula e viaja ao longo do axónio. A célula é estimulada gerando

potenciais de acção que se deslocam ao longo do axónio, sem diminuição de amplitude. Ao chegarem

aos terminais sinápticos induzem alterações localizadas da polarização da membrana e mobilização

de iões  de  Ca2+, entre  outros  eventos,  que  induzem a  libertação  de  neurotransmissores.  Estas

moléculas interagem com as dendrites das células vizinhas, que por sua vez, podem gerar potenciais

de acção que vão comunicar com outras células adjacentes. 

O sistema nervoso é constituído por 10 a 100 biliões de neurónios5, correspondendo a 50 000

de quilómetros de  nervos, sendo, assim, uma estrutura muito complexa. Cada neurónio pode estar

ligado de 1 000 a 100 000 outros neurónios. Os axónios podem ser muito extensos. Por exemplo,

para os neurónios motores, os axónios podem atingir 1 metro de comprimento [3, p. 843]. 

2.3. Técnica de Electroencefalografia

O EEG consiste na representação gráfica da diferença de potencial entre duas localizações

diferentes no escalpe em função do tempo (FIGURA 2.5).  As descargas neuronais produzem uma

pequena  corrente  eléctrica  que  nos  permite  saber  quando  e  com  que  frequência  os  neurónios

disparam,  conseguindo  detectar  a  actividade  neuronal  com  uma  resolução  de  um  milésimo  de

segundo, sendo as diferenças de potencial detectadas na ordem dos 30 a 100 V [20].

O sinal  captado,  gerado  por  neurónios,  depende:  1)  das  propriedades  de  condutividade

eléctrica dos tecidos entre a fonte eléctrica e o eléctrodo localizado no escalpe, 2) das propriedades

de condutividade do eléctrodo e, 3) da orientação do gerador cortical em relação ao eléctrodo.

4 Os neurónios motores são sempre mielinizados porque a condução do sinal tem de ser rápida, sendo que os
impulsos  eléctricos  atingem  velocidades  na  ordem  dos  100m/s.  No  cérebro,  nem  todos  os  neurónios  são
mielinizados.

5 Alguns dados interessantes sobre a electrofisiologia dos axónios, no que se refere aos potenciais de acção: i)
Resting Potential = -70 mV, ii) Threshold = -55 mV aos 1 ms, iii) Peak = +40 mV aos 2 ms, iv) Overshoot = -90
mV aos 3 ms, v) um novo sinal é criado após os 4 ms e, vi) a frequência do n.º típico de potenciais de acção é ~
10-100 por segundo.
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FIGURA 2.5 - Representação gráfica típica de um EEG (fonte: printscreen de software SomniumTM).

 Desta forma, o EEG é obtido através de um mecanismo (designado condução de volume) de

fluxo de corrente através dos tecidos, entre o gerador eléctrico e o eléctrodo. O EEG é, assim, uma

projecção  bidimensional  de  uma  realidade  tridimensional,  pelo  que  (teoricamente)  será  possível

determinar a localização do gerador eléctrico através da informação recolhida no escalpe, por si só

[21].

O sinal EEG captado nos vários  canais é decomposto através da transformada de Fourier

(neste caso, transformada de Fourier rápida, FFT,  Fast Fourier Transform) - que permite decompor

qualquer sinal (não periódico) em termos duma soma ou integral das funções de base sinusoidais que

a  compõem,  multiplicadas  por  um  coeficiente  (as  amplitudes)  -  num  espectro  de  frequências

temporais [3, pp. 169-170].

O EEG expressa a actividade eléctrica global de milhões de neurónios no cérebro, mas os

eléctrodos apenas conseguem detectar esta actividade nas regiões mais superficiais do escalpe. O

EEG é um sinal difícil de detectar e adquirir uma vez que, antes de atingir o eléctrodo, é filtrado pelas

meninges (membranas que separam o córtex do crânio), pelo crânio e pelo escalpe. Por outro lado,

os eléctrodos não conseguem detectar os  potenciais de acção dos neurónios devido à sua curta

duração e ao arranjo espacial dos axónios.

O sinal EEG poderá ainda conter contribuições não desejáveis, derivadas de outras possíveis

fontes, incluíndo artefactos como o bater do coração e o piscar de olhos. Em conformidade, o sinal

EEG necessita de ser devidamente escrutinado através de técnicas de análise e de processamento

de sinal - a designada análise EEG quantitativa (EEGq). São exemplos destas técnicas a análise de

potência  espectral,  a  análise  de  centróide  espectral,  análise  Hjorth,  potenciais  de  eventos

relacionados (ERP,  event-related  potentials),  correlação  [22],  análise  de  EEG  não-linear  [23],

sincronização de fases, assimetria entre hemisférios [24] e técnicas de machine learning [25].

2.4. Ondas Cerebrais

As ondas cerebrais foram medidas pela primeira vez em 1924 por Hans Berger [26-28]. O

registo foi obtido através de um método de um canal bipolar de eléctrodos  frontal-occipital, teve a

duração de um a três minutos e foi obtido em papel fotográfico.

Desde então, a técnica de electroencefalografia tem vindo a ser melhorada e desenvolvida,

sendo actualmente uma das ferramentas mais úteis no diagnóstico de epilepsia e de outros distúrbios

neurológicos.
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A evidência  de  que  uma  máquina  pode  ler  sinais  no  cérebro  inspirou  a  imaginação  de

cientistas, artistas e investigadores [22].

O ser humano apresenta alguns padrões de ondas cerebrais, os designados ritmos cerebrais,

que  são  caracterizados  pela  sua  banda  de  frequência  obtida  no  espectro  dos  sinais  EEG [29].

Convencionaram-se vários nomes para os ritmos cerebrais, estando cada um destes associado a

várias características na actividade cerebral (TABELA 2.1). O ritmo delta, na banda de frequência dos

0.5 aos 4 Hertz, está presente no sono profundo e alguns estudos [30] sugerem que aumenta com

alguns tipos de música, nomeadamente, músicas de relaxamento. O ritmo teta, dos 4 aos 8 Hertz,

está relacionado com funções cognitivas de memória e de aprendizagem [31], articulação entre as

várias regiões do cérebro e estado de grande relaxamento aquando dos olhos fechados [32]. O ritmo

alfa, dos 8 aos 12 Hertz, aumenta quando os olhos estão fechados [33] e é dado como a onda que

melhor expressa a presença de uma função cognitiva aquando da sua diminuição [34]. O ritmo beta,

dos 12 aos 30 Hertz,  está associado à concentração,  pensamentos activos e estados de alerta.

Estudos com música sugerem que a sua presença está associada a maiores níveis de atenção [35].

Na FIGURA 2.6 ilustram-se os diferentes ritmos cerebrais.

TABELA 2.1 - Ritmos cerebrais e as suas principais características.

FIGURA 2.6 - Ritmos cerebrais e seus traçados típicos (fonte: adaptado de [36] com traçados obtidos
do SomniumTM).
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Ritmo Cerebral Principais características

0.5 – 4

4 – 8

8 – 12

12 – 15

15 – 19

19 – 30

Frequência 
(Hz)

Delta ()

Nos adultos encontra-se presente no sono profundo (quando não 
ocorrem sonhos), Presente nos bebés. Nos adultos, é 
frequentemente detectado na zona frontal  do córtex. Nas crianças, 
na zona occipital. São ondas de alta amplitude.

Teta ()

Ondas frequentemente detectada nas crianças jovens. Ritmo 
associada à sonolência nos adultos e adolescentes. Detectado 
quando existe inactividade física. Relacionado com funções 
cognitivas de memória e de aprendizagem.

Alfa ()

Ondas frequentemente detectadas nas regiões occipitais  do córtex, 
em ambos os lados. Superior em amplitude no lado dominante. 
Ritmo associado a estados de relaxamento ou reflexão. Presente 
quando os olhos se encontram fechados. 

    Low Beta (low ) São ondas cerebrais frequentemente detectadas em ambos os 
lados, com distribuição simétrica, mais evidente frontalmente. São 
ondas de baixa amplitude. Ritmo associado ao pensamento activo, 
foco, alerta e ansiedade. 

Beta ()

  High Beta (high )



Alguns estudos mostram que os  ritmos teta e  alfa estão inversamente relacionados, isto é,

um aumenta  de  intensidade,  o  outro  diminui  e  vice-versa,  quando  existe  um bom desempenho

cognitivo e de memória [37].  Existem estudos farmacológicos que concluíram que, ao bloquear a

produção de ondas cerebrais teta, a aprendizagem é afectada de forma significativa [38].

2.5.  Posicionamento de Eléctrodos: Sistema 10-20

Existem duas convenções para o posicionamento dos eléctrodos no escalpe aquando da

aquisição dos sinais EEG: o Sistema Internacional 10-20 (recomendado pela International Federation

for Societies for EEG and Clinical Neurophysiology) e o sistema Geodesic Sensor Net (desenvolvido

por uma empresa chamada  Electric  Geodesics)  [22].  O sistema 10-20 é o  mais  popular  e  foi  a

convenção  adoptada  para  o  presente  trabalho,  usando  uma  touca  própria.  Este  sistema  usa

eléctrodos colocados em posições medidas em 10% e 20% da circunferência da cabeça  (FIGURA

2.7). 

FIGURA 2.7 - Sistema Internacional 10-20 de Posicionamento de Eléctrodos (fonte: adaptado de

[22]).

A terminologia para referir a posição dos eléctrodos usa as letras que indicam a região da

cabeça e um número: F = frontal,  Fp = frontopolar,  C = central,  T = temporal,  P = parietal,  O =

occipital,  G  =  terra  (ground),  A =  auricular  (lóbulo  da  orelha,  embora  neste  trabalho,  A1  e  A2,

designados eléctrodos de referência para rejeição de ruído em modo comum, foram colocados por

detrás das orelhas, nas mastóides direita e esquerda do osso temporal). Os  números  ímpares

indicam eléctrodos no lado esquerdo da cabeça e os pares no lado direito. Chama-se montagem a

uma  gravação  de  vários  eléctrodos  num  determinado  intervalo  de  tempo.  As  montagens  são

usualmente  referenciais ou  bipolares.  Referencial  significa  que  a  referência  de  cada  eléctrodo  é

comum para os outros eléctrodos (por exemplo, e como foi utilizado neste trabalho, a diferença de

potencial medida para cada um dos eléctrodos é feita relativamente ao eléctrodo A1 e A2). Uma

referência  média significa  que  cada eléctrodo  é comparado com o  potencial  médio  de  todos  os

eléctrodos. Bipolar significa que cada canal é composto por dois eléctrodos vizinhos (por exemplo, o

canal 1 pode ser composto por Fp1-F3, em que Fp1 é o eléctrodo activo e F3 é a referência).
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2.6. Estimulação Auditiva Monaural e Binaural

Os efeitos da EAM e da EAB têm sido predominantemente investigados usando as batidas

monaural e binaural (FIGURA 2.8). Nesta figura é possível observar a sobreposição da amplitude dos

sinais modulados com frequências próximas, para o caso da sua audição acontecer num ouvido ou

nos dois ouvidos simultaneamente (batidas, frequências ou sons monaurais) ou para o caso em que

cada  uma destas  frequências  próximas  é  distribuída,  separadamente,  por  cada  ouvido  (batidas,

frequências ou sons binaurais).  Tons puros ou  frequências puras de 145 Hz e 155 Hz geram uma

frequência de batida de 10 Hz (150 Hz é a frequência central, designada frequência portadora).

             (a)  (b)

FIGURA 2.8 - (a) Aplicação de batidas, frequências ou sons monaurais e, (b) binaurais (fonte:

adaptado de [39, p. 4]).

As  principais  diferenças  entre  as  batidas  monaural  e  binaural  encontram-se  listadas  na

TABELA 2.2.

TABELA 2.2 - Principais diferenças entre batidas monaural e binaural.
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Batida monaural Batida binaural

Batida física/ objectiva Percepção subjectiva

Periférico Central
Análise de frequência na cóclea Processado no núcleo olivar médio superior
Percepcionado num ouvido ou ambos Requer a combinação de ambos os ouvidos

Audição da composição de frequências 
num ouvido ou ambos, simultaneamente

Audição de cada frequência em cada ouvido, 
separadamente

Ouvida numa maior gama de frequências 
de batida e em tons portadores elevados

Presente quando as frequências de batida são 
baixas e os tons portadores abaixo dos 1000 Hz



As batidas monaural  e binaural são geradas quando duas ondas sinusoidais com valores

próximos de  frequência  e  com amplitudes  estáveis  são  apresentadas simultaneamente  aos  dois

ouvidos (batidas monaurais) ou a cada ouvido, separadamente (batidas binaurais).

As  batidas  monaurais  são  batidas  físicas  que  são  objectivamente ouvidas  quando  a

combinação de duas ondas sinusoidais com frequências próximas (por exemplo, 145 Hz e 155 Hz)

são somadas e apresentadas a cada ouvido, ao mesmo tempo, resultando num sinal com amplitude

modulada (AM). A batida corresponde à diferença entre as duas frequências (no exemplo, 10 Hz).

As batidas binaurais são geradas quando duas ondas sinusoidais de frequências próximas

são apresentadas a cada ouvido, separadamente. Por exemplo, 145 Hz ouvida no ouvido direito e

155 Hz no ouvido esquerdo, é percepcionada por uma batida (ou batimento) de 40 Hz, que surge

subjectivamente e localizada «dentro» da cabeça do ouvinte. Esta é a batida binaural percepcionada.
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3. Estado da Arte

O  interesse  pelo  estudo  da  influência de  EA  na  actividade  eléctrica  do  escalpe  têm

aumentado  nos  últimos  anos  e  têm  permitido  compreender  como  o  cérebro  humano  recebe,

percepciona e interpreta os EA [39, 40, 41, 42-45, 46-49]. E a música como sequência complexa de

EA, não tem sido excepção [7]. Sendo uma  linguagem reflexivo-afectiva [8] que bem descreve ou

invoca  emoções  é,  por  isso,  objecto  de  estudo  enquanto  activador  ou  gerador  de  respostas

fisiológicas  (ditas  periféricas,  que  podem  ser  medidas  quantitativamente,  por  exemplo,  a

condutividade da pele, o ritmo cardíaco e o registo de sinais EEG) e psicológicas para quem ouve e

percepciona. Daí, o elevado número de estudos sobre as emoções induzidas pela música no EEG,

por um lado, que possibilitam descobrir certos padrões comuns (ou não) entre grupos de ouvintes,

relacionando, assim, a música com a dinâmica cerebral registada no EEG e por outro, que permitam

desenvolver interfaces cérebro-computador (BCI,  Brain-Computer Interface e CBI,  Computer-Brain

Interface). E. R. Miranda descreveu em 2005 como poderá ser desenvolvido um interface que permite

a ligação directa do cérebro a sistemas musicais e como estes sistemas poderão permitir criar música

com as ondas cerebrais [22]. C. M. Fernandes também descreve uma metodologia para a sonificação

do EEG adquirido durante o sono [50]. Este crescimento e interesse devem-se também, em parte, ao

progresso  assistido  nas  últimas  décadas  de  técnicas  não  invasivas  como  o  EEG,  a  MEG

(Magnetoencefalografia),  a  NIRS (Espectroscopia  de luz próxima ao  infravermelho,  Near-Infrared

spectroscopy)  [51]  e o fMRI (Imagem por Ressonância  Magnética funcional,  Functional  Magnetic

Ressonance Imaging) [52]. 

A EAM e a EAB têm sido amplamente estudadas para diversas aplicações. A batida binaural

foi documentada, pela primeira vez, por H. W. Dove em 1839 e foi descrita por G. Oster [53] cinco

décadas  depois.  Oster  observou  que  as  batidas  binaurais  eram  apenas  detectadas  quando  a

frequência portadora é inferior a 1 000 Hz, um resultado que já tinha sido observado num estudo

anterior, por J. C. R. Licklider et al. (1950) [54]. Este resultado indica que a frequência portadora terá

de ser suficientemente baixa para ser  temporariamente codificada pelo córtex cerebral [40]. Neste

estudo,  D. W. F. Schwarz e P. Taylor (2005) observaram que, induzindo uma frequência de batida

binaural de 40 Hz numa frequência portadora média de 400 Hz, esta tornou-se indetectável acima dos

3 kHz. 

Também os efeitos na memória, atenção, ansiedade e analgesia, aquando da exposição a

EAM e EAB, têm sido estudados, como revela o estudo de meta-análise de M. Garcia-Argibay et al.

(2018)  [41].  Foram  vinte  e  dois  os  estudos  científicos  que  satisfizeram os  critérios  de  inclusão

estabelecidos  para  a  meta-análise,  tendo-se  obtido  um  tamanho  do  efeito (TDE6,  effect  size)

moderado,  significante  e  consistente  g =  0.45.  Este  resultado  obtido  foi  baseado  em 35  efeitos

reportados  pelos  vinte  e  dois  estudos  incluídos.  A  meta-regressão parece  indicar  que  não  é

6 Em estatística, o TDE é a medida quantitativa da magnitude de um determinado fenómeno. Dá significado aos
testes estatísticos, enfatiza o poder dos testes estatísticos e permite acumular conhecimento de vários estudos
usando a meta-análise [55, 56]. 
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necessário mascarar a batida binaural com ruído branco (white noise) ou ruído rosa (pink noise) para,

em termos de eficácia, obter efeitos similares com batidas binaurais sem máscara de ruído. Existindo

uma tarefa ou teste cognitivo aquando da exposição às batidas binaurais, a meta-análise sugere que

a exposição antes da tarefa, e antes e durante a tarefa, produz resultados superiores à exposição

durante a tarefa. O tempo de exposição contribuiu significativamente para o modelo indicando que

períodos mais longos são aconselháveis para garantir a máxima eficácia. O estudo contribuiu para a

crescente evidência de que a exposição a batidas binaurais é uma forma eficaz de afectar a cognição,

reduzir os níveis de ansiedade e a percepção da dor (sem treino prévio), e que a magnitude do efeito

depende da frequência  de batida usada,  o  tempo de exposição  e o  momento em que ocorre  a

exposição.

De acordo com a revisão de literatura realizada por L. Chaieb et al. (2015) [42], a EAM e a

EAB poderão ser uma nova e promissora ferramenta para manipular processos cognitivos e modular

estados emocionais. Nesta revisão, destacam-se os estudos de D. W. F. Schwarz e P. Taylor [40] e M.

A. Pastor et al. [43] que reportaram efeitos significativos após exposição de EAB, usando a técnica

EEG, mas apenas para a banda de frequência gama (30 - 100 Hz)7, mais especificamente, para a

frequência de 40 Hz. Também na banda alfa foi reportada uma alteração significativa, no estudo de D.

Vernon at al. (2012) [44]. Neste estudo, foram aplicados em dois grupos de participantes batimentos

binaurais nas bandas de frequência alfa (10Hz) e beta (20Hz), por 1 minuto de duração, em dez

ensaios (trials), para avaliar se uma resposta em frequência no EEG poderia ser induzida para os dois

batimentos. Cada trial foi intercalado com a exposição a um tom puro reproduzido a 400 Hz, enquanto

o EEG foi gravado a partir das regiões temporais esquerda e direita. Os autores observaram uma

ligeira diminuição nas amplitudes da baseline de repouso para ambas as frequências de batimento,

do pré ao pós e durante a sessão experimental. 

Num estudo semelhante, Xiang Gao et al. (2014), investigaram os efeitos de batidas binaurais

aplicadas por 5 minutos, com frequências de batida de 1, 5, 10 e 20 Hz. Para detectar alterações no

EEG devido  aos  batimentos  binaurais,  os  autores  analisaram a  potência  relativa  (densidade  de

potência espectral relativa, relative power spectral density), o índice PLV (Phase Locking Value) e a

informação  mútua  CMI  (Cross-Mutual  Information).  A potência  relativa  nas  bandas  teta  e  alfa

aumentou durante a estimulação de batimento binaural de frequências delta e diminuíu na banda

beta. Durante a estimulação de batimento binaural alfa e delta, a redução do CMI foi detectada entre

as áreas temporais, frontal e occipital direita 3.5 minutos após a estimulação no conjunto. No entanto,

durante a estimulação de batimentos beta, um aumento e uma diminuição subsequente no CMI foram

observados - isto ocorreu entre as áreas temporal esquerda e frontal (aumento) e entre as áreas

temporal direita e central-parietal (diminuição) e, para a estimulação de batida binaural de frequência

teta, observou-se um aumento nas áreas cortical-temporal e central-esquerda. Estes dados sugerem

que a aplicação de batidas binaurais nas frequências teta, alfa, delta e beta é capaz de alterar a

conectividade funcional entre as regiões do cérebro [45].

7 A banda de frequência gama, correspondente às ondas cerebrais gama, está definida no intervalo [30,100] Hz
e  está  relacionada  (segundo  estudos  recentes  usando  a  técnica  MEG)  ao  processamento  sensorial,
principalmente no córtex visual.
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Noutro  estudo,  C.  F.  Lavallee et  al.  (2011),  analisaram o efeito  de frequências de batida

binaural,  supostamente  inibitórias  e  facilitadoras  (15  e  7  Hz,  respectivamente),  na  prática  de

meditação, relatando efeitos significativos de sincronização (entrainment). A aplicação de batimentos

binaurais  numa  frequência  teta  (7  Hz)  aumentou  a  potência  da  banda  delta  no  lobo  temporal

esquerdo para os participantes inexperientes na prática de meditação. Este efeito não foi registado no

grupo de participantes principiantes. Quando foi aplicada a batida binaural numa frequência beta nos

participantes principiantes, estes mostraram um maior aumento de potência na banda gama durante a

meditação do que no grupo de participantes experiente. Estes resultados indicam que os efeitos das

batidas binaurais dependem da experiência anterior e das habilidades individuais [57].

Alguns estudos sugerem que a EAM e a EAB podem ser usadas para modular a cognição

[58], reduzir níveis de ansiedade [46] e potenciar alguns estados emocionais [47]. Outras aplicações

clínicas têm-se revelado eficazes como terapias no tratamento de traumatismos cranioencefálicos [48]

e  de  distúrbios  de  hiperactividade  com  défice  de  atenção  [49].  Contudo,  alguns  estudos  têm

apresentado alguns resultados contraditórios, sugerindo que a EAM e a EAB não provocam efeitos

significativos nos processos cognitivos e nos estados emocionais [39].

Os estudos que têm relatado efeitos estatisticamente significativos afirmam que a EAB é

frequentemente  fraca  e  de  curta  duração  e,  além  disso,  há  pouca  discussão  sobre  quais  os

mecanismos que poderão estar envolvidos na geração desses efeitos. Isto pode ser, em parte, devido

à natureza dos próprios EA, isto é, a batida binaural sendo uma percepção fraca, e o facto de que a

maioria  dos  estudos  não  utilizou  técnicas  de  medição  como  o  EEG  para  quantificar  os  efeitos

electrofisiológicos resultantes. Outra razão possível para as inconsistências relatadas nos estudos

poderá ser a incomparabilidade das várias abordagens metodológicas.

A música, vista no âmbito científico como gerador de alterações electroencefalográficas, é

uma sequência de estímulos auditivos complexos que induzem diversas emoções nos ouvintes. O

estudo  de  neurosociologia  de  H.  Moreira  [59]  abordou  a  percepção  musical  como  veículo  para

compreender melhor as expressões sociais no córtex cerebral, usando a técnica de EEG. Trinta e

quatro voluntários, sete músicos e dezassete não músicos, foram submetidos a uma sequência de

estímulos musicais e não musicais. Os participantes para serem considerados músicos tiveram de

responder afirmativamente a três questões: formação musical, competência para tocar instrumento e

competência para compor música. Os resultados permitiram verificar que a música é, de facto, uma

linguagem social com significação própria. Numa segunda parte do estudo, analisaram-se conceitos

teóricos da sociologia, operacionalizados através de um inquérito aplicado aos voluntários, tendo em

vista a criação de alguns indicadores sociais, como a escolaridade, a classe social e a orientação

social que, posteriormente foram relacionados com os dados EEG. Foram analisadas as potências

absolutas das bandas de frequência teta, alfa e beta, antes do estímulo, durante a exposição ao EA e

depois do EA. Foi, assim, possível relacionar a resposta cerebral dos dois grupos de participantes à

sequência de EA, alguns não musicais, outros correspondentes a excertos musicais. Foi possível

concluir que o grupo de músicos apresentou uma supressão global de frequências maior do que o

grupo de não músicos para os EA mais complexos, enquanto que para os EA mais «simples», são os
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não  músicos  que  apresentam  uma  maior  supressão  (global)  de  frequências.  Estes  resultados

sugerem que os músicos «entendem» os EA de forma mais rápida, enquanto que os não músicos

necessitam de um maior esforço cognitivo para tentar compreender os sons. Ambos os grupos, na

presença de um som não musical (neste estudo não existe EAM e/ ou EAB), têm uma «cognição»

(medida em termos da variação das potências absolutas, no antestímulo e no EA) semelhante.

Outro  estudo,  realizado  por  M.F.O.  Morais  [60],  teve  como finalidade  estudar  a  resposta

emocional  à  música,  também usando a  técnica  de EEG. O seu principal  objectivo  foi  relacionar

algumas características  dos  sinais  EEG com quatro  emoções estabelecidas (alegria,  serenidade,

tristeza e medo) e que, por hipótese, poderão ser evocadas pela exposição aos EA musicais. Dois

grupos de participantes, com formação musical (músicos) e sem formação musical (não músicos),

foram expostos a doze EA, três para cada emoção, ao mesmo tempo que foram registados os sinais

EEG. No intuito de extrair informação da resposta cerebral relativamente ao tipo de emoção evocada

e fazendo uso de um questionário, foi possível determinar os valores médios da potência (densidade

espectral  de potência,  PSD,  Power Spectral  Density)  para  as bandas de frequência  alfa  e  beta.

Concluiu-se que a zona frontal do cérebro está associada à resposta emocional evocada pela música.

Determinou-se  o  tipo  de  emoção  quanto  à  sua  valência  (positiva  ou  negativa)  e  quanto  à  sua

excitação (intensidade provocada), tendo-se obtido taxas de sucesso de 95% para valência positiva,

46% para valência negativa e 69% para a excitação.

No estudo de S.C.M. Dias [61] foi explorado o modo como os ritmos cerebrais espontâneos

são afectados pela presença de EA e quais as zonas cerebrais mais afectadas. Foram tidas em conta

três vertentes: a presença e ausência de som, a presença de sons com diferentes complexidade

estruturais e voluntários com diferentes graus de formação musical. Catorze voluntários (três sem

qualquer formação musical,  três músicos amadores e oito com formação musical intensiva) foram

expostos  a  seis  ficheiros  sonoros  de  40  segundos  (20  segundos  consecutivos  de  repetição,

precedidos e sucedidos por 10 segundos de silêncio) ao mesmo tempo que foram registados os

sinais EEG (touca de 32 eléctrodos). Após o cálculo da potência absoluta, foi possível obter os mapas

topográficos do escalpe, para cada banda de frequências. Fazendo uso do teste estatístico t-student

(testou-se a hipótese nula para a diferença das médias dos integrais da potência som-silêncio) foi

possível concluir que existe alteração significativa na actividade cerebral com o início dos EA - as

ondas cerebrais beta aumentam, alfa e teta tendem a diminuir - e os sons morfologicamente mais

complexos  tendem a  provocar  mais  alterações  na  actividade  cerebral.  Quanto  maior  o  grau  de

instrução, maiores as variações na actividade cerebral. As regiões frontal-central e central-parietal são

as que apresentam uma flutuação mais evidente nos ritmos cerebrais.
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4. Materiais e Métodos

4.1. Voluntários

Um total de cinquenta e quatro voluntários saudáveis (16 mulheres e 38 homens), com idades

compreendidas entre os 22 e os 70 anos (média ± dp para a idade: 36.3 ± 12.4 anos), sem historial

de doenças neurológicas e/ ou audiológicas, participaram no estudo. O grupo dos «não músicos»

(NM) foi composto por 30 voluntários (12 mulheres e 18 homens, média ± dp para a idade: 36.5 ±

14.6 anos) e o grupo dos «músicos» (M) foi composto por 24 voluntários (4 mulheres e 20 homens,

média ± dp para a idade: 36.0 ± 9.4 anos). Quarenta e seis voluntários eram destros (DST), cinco

eram canhotos (CAN) e três deles tinham lateralidade não definida (LND).

Os critérios de inclusão adoptados foram:

1) voluntários com idade igual ou superior a 18 anos, 2) que não usassem pacemaker,  3) que não

tivessem sido diagnosticados com epilepsia ou esquizofrenia, 4) que não se encontrassem  sob a

influência de qualquer tipo de medicação, álcool ou drogas, lícitas ou ilícitas, 5)  ou qualquer outra

condição clínica que impedisse a compreensão e colaboração no estudo, 6) voluntárias que não

estivessem grávidas.

Foi disponibilizado a cada voluntário um documento (FIGURA A.1a - Anexo 1) que agregou o

consentimento informado e um pequeno inquérito. Este documento informou quais os objectivos do

estudo, as advertências, e como decorreria o procedimento experimental.

A assinatura do voluntário certificou que tomou conhecimento e que autorizou,  nos termos

previstos no Regulamento Geral de Protecção de Dados (EU) n.º 2016/679, a recolha e tratamento

dos dados requeridos (anonimizados e apenas disponíveis para a equipa de investigação).

Todos os procedimentos (FIGURAS A.2a - A.2k - Anexo 2) foram aprovados pela Comissão

de  Ética  do  Instituto  Superior  Técnico [62]  e  foram  conduzidos  respeitando  as  recomendações

constantes da Declaração de Helsínquia [63], de Tóquio e da Organização Mundial da Saúde.

Através do inquérito foi possível enquadrar o voluntário no grupo NM ou M. Foram colocadas

três questões:

1) se tem formação musical,

2) se sabe tocar algum instrumento musical, e

3) se compõe música.

Para ser considerado músico, o voluntário teve de responder afirmativamente, no mínimo, a duas

perguntas,  ou,  afirmativamente apenas à pergunta 3).  Todas as outras respostas enquadraram o

voluntário no grupo NM.
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4.2. Estímulos Auditivos

Foram criadas  três  sequências  de  EA,  cada  uma  com 17  EA,  totalizando  51  EA.  Cada

sequência teve a duração aproximada de 9 minutos. De forma a facilitar a (posterior) selecção das

regiões de interesse (trial de 5 segundos do antestímulo y e trial de 10 segundos do estímulo y) nos

sinais EEG e uma vez que o sinal áudio foi registado simultaneamente com estes, foi introduzido um

«marcador» áudio, praticamente inaudível para qualquer ouvinte, com uma frequência pura de 20 Hz,

com duração de 2 segundos e com início 5 segundos antes do EA.

Todos os EA foram normalizados a -6 dB, com uma frequência de amostragem de 44 100 Hz,

a 16 bit e, durante a aquisição de dados, foram reproduzidos através de ficheiros wave (*.wav), não

tendo representado qualquer perigo na audição dos voluntários.

Os EA monaurais e binaurais foram produzidos usando o  SBaGenR (Sequenced Binaural

Beat Generator)  e o BrainWave GeneratorR.  O  SoXR (Sound eXchange)  foi  usado para gerar os

espectrogramas e o  AudacityR permitiu a edição e a normalização digital de todos os EA, bem como

a reprodução áudio aquando da recolha de dados EEG.

O SBaGenR é um programa criado por Jim Peters [64], que gera tons binaurais em tempo

real, de acordo com uma sequência programada (até 24 horas), lida a partir de um ficheiro *.sbg que

pode ser editado/ programado com um editor de texto (por exemplo, o  NotePad para  WindowsTM)

(FIGURA 4.1).

FIGURA 4.1 - Exemplo de código usado para gerar uma batida binaural.

Pode ser usado para reproduzir uma sequência  on demand ou para gravar um ficheiro  wave para

posterior reprodução. Pink noise, ficheiros mp3 e ogg também podem ser misturados com as batidas

binaurais para fornecer sons de fundo. A versão para WindowsTM permite abrir uma janela MS-DOS

onde o SBaGenR corre (FIGURA 4.2).

FIGURA 4.2 - Exemplo de ficheiro *.sbg a correr no SbaGenR, através do MS-DOS.

18



O  BrainWave  GeneratorR é  um  aplicativo  de  estimulação  cerebral  que  permite  gerar

frequências  de  batidas  binaurais  [65]  e  que,  segundo os  criadores,  poderá  ajudar  a  estimular  o

cérebro  para  relaxar,  meditar,  realizar  auto-hipnose,  melhorar  as  capacidades  de  aprendizagem,

induzir o sono e ajudar a potenciar a concentração (FIGURA 4.3).

FIGURA 4.3 - Exemplo de preset do BrainWave GeneratorR.

4.2.1. A 1.ª Sequência (SEQ1) de EA

Composta por vários tons puros, simples, monaurais e binaurais, com diferentes frequência

portadora (FP) e frequência de batida (FB) (TABELA 4.1). Gerou-se o espectrograma8 da SEQ1 .

(FIGURA A.3a - Anexo 3)

4.2.2. A 2.ª Sequência (SEQ2) de EA

Composta por sons binaurais complexos, compostos por várias FP e FB, alguns modulados

(TABELA 4.2). Gerou-se o espectrograma da SEQ2 (FIGURA A.3b - Anexo 3).

8 O eixo vertical do espectrograma (monocromático SoX 2D) representa a frequência (Hz) e o eixo horizontal
representa o tempo. As sombras a cinzento representam os EA. A intensidade sonora dos EA é medida em
décibeis relativos à escala total (dBFS). 
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TABELA 4.1 - Lista dos EA da SEQ1.

TABELA 4.3 - Lista dos EA da SEQ3.

TABELA 4.2 - Lista dos EA da SEQ2.

4.2.3. A 3.ª  Sequência (SEQ3)

de EA

Dividiu-se  em quatro  categorias  de  EA,

estímulos  não  musicais,  musicais  pouco

estruturados,  estruturados  e  estruturados  com

voz (TABELA 4.3). Gerou-se o espectrograma da

SEQ3 (FIGURA A.3c - Anexo 3).
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EA Descrição do EA/ Excerto (10 segundos)

SEQ3-EA1 EANM Pink Noise (Ruído)
SEQ3-EA2 EANM Beira-mar, na praia (Ambiente marítimo)
SEQ3-EA3 EANM Bebé a chorar (Alerta/ cuidado)
SEQ3-EA4 EANM Enxame de abelhas (Alerta/ perigo)
SEQ3-EA5 EANM Vento e porta a ranger (Ambiente assustador)
SEQ3-EA6 EMPE Ritmo Hip hop (Ritmo)
SEQ3-EA7 EMPE Ritmo House (Ritmo/ dança)
SEQ3-EA8 EMPE Pad «Mantra» (Som relaxante)
SEQ3-EA9 EMPE Pad «Relaxamento» (Som relaxante)

SEQ3-EA10 EME

SEQ3-EA11 EME

SEQ3-EA12 EME

SEQ3-EA13 EME

SEQ3-EA14 EMEV

SEQ3-EA15 EMEV

SEQ3-EA16 EMEV

SEQ3-EA17 EMEV

Catego-
rização

Manitoba 
«Start Breaking My Heart» 
(Música electrónica)

Anouar Brahem Trio 
«Astrakan Cafe» 
(Música arábica)

Barney Wilen 
«La Vie N'Est Qu'Une Lutte» 
(Música jazz)

Johannes Brahms 
«Hungarian Dance» N.º17 Andantino Vivace 

(Música clássica)
Caballeros del Nuevo Milenio 
«Anima Christi» 
(Cantos gregorianos)

Ana Lains 
«O Fado Que Me Traga» 

(Fado cantado)
Boss AC 
«Mantém-te Firme» 
(Hip hop cantado)

Montserrat Caballé 
«In Quelle Trine Morbide» 
(Manout Lescaut) (Ópera)

EA Tipo Descrição do EA/ Excerto (10 segundos)

SEQ2-EA1

SEQ2-EA2

SEQ2-EA3 «Learning aid (for subliminal)»

SEQ2-EA4 «Mind power»

SEQ2-EA5 «Concentration»

SEQ2-EA6 «Focus»

SEQ2-EA7

SEQ2-EA8

SEQ2-EA9

SEQ2-EA10 «Quick mental refresher (end relaxed)»

SEQ2-EA11 «Deep chillout»

SEQ2-EA12 «Self-hypnosis (complex)»

SEQ2-EA13 «Self-hypnosis (simple repeating sound)»

SEQ2-EA14 «Modulations»

SEQ2-EA15 «12 Hz modulation»

SEQ2-EA16 «Drop sequence»

SEQ2-EA17 «Epileptic»

Binaural 
complexo

«Shaman dream» 
Border meditation & sleep

Binaural 
complexo

«Mind awake & body asleep» 
Trance meditation

Binaural 
complexo
Binaural 

complexo
Binaural 

complexo
Binaural 

complexo

Binaural 
complexo

«Calm» 
Pink Noise + Delta 1.5 Hz + Teta 6 Hz

FP1 = 100 Hz  +  FP2 = 150 Hz
Binaural 

complexo
«Studying aid» 

To concentrate and think clearly
Binaural 

complexo
«Learning aid (for studying)» 

Learn & memorize
Binaural 

complexo
Binaural 

complexo
Binaural 

complexo
Binaural 

complexo
Binaural 

complexo
Binaural 

complexo
Binaural 

complexo
Binaural 

complexo

EA Tipo Descrição do EA/ Excerto (10 segundos)
SEQ1-EA1 - Pink Noise (Ruído)
SEQ1-EA2 - Riacho (Ambiente fluvial)

SEQ1-EA3 Monaural

SEQ1-EA4 Binaural

SEQ1-EA5 Monaural

SEQ1-EA6 Binaural

SEQ1-EA7 Monaural

SEQ1-EA8 Binaural

SEQ1-EA9 Monaural

SEQ1-EA10 Monaural

SEQ1-EA11 Binaural

SEQ1-EA12 Binaural

SEQ1-EA13 Monaural

SEQ1-EA14 Binaural

SEQ1-EA15 Binaural

SEQ1-EA16 Binaural

SEQ1-EA17 Binaural

FP = 150 Hz [149 Hz + 151 Hz : L+R] 
FB = 2 Hz (delta)
FP = 150 Hz [149 Hz (L) + 151 Hz (R)]  
FB = 2 Hz (delta)
Pink Noise + 
FP = 150 Hz [149 Hz + 151 Hz : L+R] 
FB = 2 Hz (delta)
Pink Noise + 
FP = 150 Hz [149 Hz (L) + 151 Hz (R)]  
FB = 2 Hz (delta)
Riacho + 
FP = 150 Hz [149 Hz + 151 Hz : L+R] 
FB = 2 Hz (delta)
Riacho + 
FP = 150 Hz [149 Hz (L) + 151 Hz (R)]  
FB = 2 Hz (delta)
FP = 150 Hz [147 Hz + 153 Hz : L+R] 
FB = 6 Hz (teta)
FP = 440 Hz (Lá-A4) [437Hz + 443Hz : L+R] 
FB = 6 Hz (teta)
FP = 150 Hz [147 Hz (L) + 153 Hz (R)]  
FB = 6 Hz (teta)
FP = 440 Hz (Lá-A4) [437Hz (L) + 443Hz (R)] 
FB = 6 Hz (teta)
FP = 150 Hz [145 Hz + 155 Hz : L+R] 
FB = 10 Hz (alfa)
FP = 150 Hz [145 Hz (L) + 155 Hz (R)]  
FB = 10 Hz (alfa)
FP = 150 Hz [143 Hz (L) + 157 Hz (R)]  
FB = 14 Hz (low-beta)
FP = 150 Hz [141 Hz (L) + 159 Hz (R)]  
FB = 18 Hz (beta)
FP = 150 Hz [136 Hz (L) + 164 Hz (R)]  
FB = 28 Hz (high-beta)



4.3. Desenho Experimental

O  desenho experimental  implementado  permitiu  analisar  a  ausência  ou  existência  de

alterações significativas do EEG com os EA criados (FIGURA 4.4).

FIGURA 4.4 - Desenho experimental.

4.4. Equipamento e Recolha de Dados

A  recolha  de  dados  realizou-se  no  Laboratório  de  Sistemas  Evolutivos  e  Engenharia

Biomédica do Instituto de Sistemas e Robótica (LaSEEB-ISR,  Instituto Superior Técnico) com uma

duração de,  aproximadamente,  1  hora  e  meia:  cerca  de 45  minutos  para a  colocação da touca

(Electro-Cap International Inc., Ohio, U.S.A., com conector de ligação de 21 eléctrodos) e montagem

do equipamento de aquisição EEG, e cerca de 45 minutos para a  aquisição propriamente dita, ao

mesmo tempo que o voluntário escutou as 3 sequências de EA, existindo um intervalo de cerca de 2

a 3  minutos entre cada sequência.

Os sinais EEG foram gravados usando o Sistema Internacional 10-20 de Posicionamento de

Eléctrodos (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, P3, P4, T5, T6, O1, O2, Fz, Cz e Pz), com uma

frequência de amostragem de 250 Hz. A terra localizou-se no centro da testa (através de eléctrodo/

canal  próprio da touca) e a  referência foi a média dos sinais captados através de 2  eléctrodos de

disco de ouro (canais A1 e A2) colocados nas  mastóides esquerda e direita (de forma, também, a

melhorar a rejeição de ruído em modo comum), usando para isso,  algodão hidrófilo, uma espátula de

madeira, gel condutor abrasivo  Nuprep e pasta condutora fixadora. Antes da colocação da touca,

preencheram-se os espaços vazios dos eléctrodos com gel electrolítico Electro-Gel, usando para tal,

uma seringa com agulha grossa.
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Os sinais foram amplificados através de um amplificador EEG Vertex 8239 com mapeamento

cerebral  (electroencefalógrafo  digital  SC  823 de  23  canais,  resolução  AD  16  bits,  1  024

amostras/segundo por canal, calibração electrónica incorporada, comunicação com PC TCP/IP(UDP)

e USB2;  produzido por  Meditron Electromedicina Ltda, São Paulo, Brasil) e gravados pelo  software

SomniumTM (Cognitron, São Paulo, Brasil). Antes de iniciar cada uma das sessões de gravação EEG,

a  impedância  do  circuito,  para  todos  os  canais  (impedância  do  contacto  eléctrodo-escalpe),  foi

mantida abaixo de 10 kΩ.

A aquisição  dos  dados  EEG  foi  realizada  a  um voluntário  de  cada  vez,  num  ambiente

tranquilo, com temperatura, humidade e luz confortáveis, usando uns auscultadores do tipo supra-

aurais (Sony MDR-V55, resposta de frequência 5 Hz - 25 000 Hz) (FIGURA 4.5).

FIGURA 4.5 - Protocolo experimental.

Foi pedido a cada voluntário para sentar-se confortavelmente, permanecendo inactivo (sem se mexer,

até receber indicação de que a sessão de aquisição tinha terminado; foi pedido ao voluntário que

evitasse movimentos oculares, mesmo com os olhos fechados, bem como  qualquer movimento de

dedos, mãos, pernas, língua, etc). Antes da aquisição/ gravação dos sinais EEG, foi ainda solicitado

ao voluntário que silenciasse o seu telemóvel (modo vibratório desligado) ou que o desligasse, assim

como qualquer  outro  equipamento  electrónico.  Fechados os olhos do voluntário,  iniciavam-se os

registos de EEG no  SomniumTM  (no PC1, com placa de som instalada), ao mesmo tempo que se

dava início à reprodução das sequências dos EA, usando o  software AudacityR (no PC2, também

com placa de som instalada).

Da saída (line-out) da placa de som do PC2 foi ligado um cabo áudio 2 metros jack stereo 3.5

mm, por sua vez, ligado ao  line-in da placa de som do PC1.  Do  line-out do PC1, ligaram-se os

auscultadores. Através desta configuração, foi possível gravar num canal áudio do SomniumTM (com

uma frequência de amostragem de 4 kHz,  mono10), as sequências dos EA, ao mesmo tempo que

eram registados os 19 sinais EEG. Esta implementação revelou-se eficaz para o pré-processamento,

9 Com certificado ANVISA (órgão certificador de equipamentos clínicos) para utilização clínica. 
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nomeadamente a selecção dos trials (51 trials coincidentes com o antestímulo, para cada um dos 19

canais  e  outros  51  trials coincidentes  com o   estímulo,  para  cada  um dos  19  canais,  ou  seja,

2x51x19=1 938 trials), possibilitando a extracção dos dados relevantes.

4.5. VEA: Variação (média percentual) de Estímulo-

Antestímulo

Poder-se-ia ter usado a potência relativa das ondas cerebrais, contudo, no sentido de minorar

possíveis interferências nos resultados, devido aos estados situacionais próprios de cada um dos

voluntários, como o humor, nervosismo, ansiedade, consumo de café, entre outros, optou-se por usar

as  potências absolutas.  Neste sentido, criou-se um parâmetro que pudesse resolver ou minimizar

estes estados, surgindo, assim, a variação (média) percentual de estímulo-antestímulo (VEA), 

VEA j=
P (E j)−P (AE j)

P (AE j)
x100 , j=1,...17                                               (1)

em que P (E j) é a potência (média, durante 10 segundos, duração fixa para cada um dos 51 EA)

absoluta  (expressa  em  V2/Hz)  do  EA  j e P (AE j) é  a  potência  (média,  durante  5  segundos,

imediatamente  anteriores ao EA)  absoluta  do antestímulo  j.  O parâmetro   VEA traduz,  assim,  a

alteração  do  estado  emocional  e  cognitivo  do  voluntário  aquando  do  EA,  com  significação  de

interesse na medição entre o estado originado pelo EA e o que precede o EA.

4.6. Pré-processamento e Extracção de Dados

No SomniumTM e após a aquisição dos sinais EEG, procedeu-se à exportação dos ficheiros

*.spj para  *.edf11, formato EDF (European Data Format) [66]. Durante esta exportação, os períodos

vazios entre os registos EEG (nomeadamente, nas pausas ocorridas entre a reprodução da SEQ1,

SEQ2 e SEQ3) deixaram de existir, ficando todos os registos/ sinais contínuos.

O  pré-processamento,  a  extracção  e  o  tratamento  de  dados,  os  gráficos,  os  mapas

topográficos do escalpe e a análise estatística foram realizados usando o software MatLabTM (versão

R2015a, MathWorks, Natick, USA) e a toolbox FieldTrip [67], tendo sido criados vários scripts para os

vários passos relevantes da análise.

Em geral,  a implementação de um  pipeline de análise usando o  FieldTrip consiste numa

sequência de passos que remetem para funções específicas da toolbox. Cada uma destas funções

10 A decisão para a escolha desta frequência de amostragem e para a monofonia deveu-se, essencialmente, a
duas razões: 1) no SomniumTM, resultarem ficheiros não muito «pesados» para cada voluntário e, 2) durante a
aquisição (e visualização) dos dados em tempo real, não comprometer o desempenho do software.

11 O nome do ficheiro EDF, para cada voluntário, foi codificado (por exemplo, ABCD_1234.edf). 
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reflecte, assim, uma etapa da análise conceptual e produz como output um objecto de dados. O input

para estas funções é sempre uma  estrutura de configuração (cfg) que especifica as opções e os

parâmetros algorítmicos usados pela função e, usualmente, os dados são transferidos como segundo

argumento do input. Neste estudo, a primeira etapa do pipeline de análise desenvolvido consistiu na

especificação da ocorrência das regiões de interesse nos sinais EEG (epochs-of-interest, designadas

por  trials) nos ficheiros EDF não processados (usou-se o  script já existente edfread.m  para tornar

possível a leitura dos ficheiros *.edf) [68]. É usual, nesta análise baseada nos trials, aceder aos dados

e  segmentá-los  em  condições  através  de  marcadores  especificamente  localizados,  de  forma  a

permitir,  posteriormente,  proceder-se  a  comparações  estatísticas  usando  um  teste  estatístico

adequado (FIGURA 4.6).

FIGURA 4.6 - Análise baseada nos trials (fonte: adaptado de [69]).

Com base na informação da sequência temporal dos EA nas SEQ1, SEQ2 e SEQ3 (durações

dos silêncios,  dos EA, dos antestímulos e dos  marcadores áudio12)  foi  possível,  no canal áudio

registado simultaneamente com os sinais EEG,  detectar, seleccionar e definir os trials relevantes dos

sinais EEG nos 19 canais, correspondentes aos 51 antestímulos e 51 EA (FIGURA 4.7).

Enquanto os dados não são processados e segmentados em  trials,  é possível visioná-los

através  da função  ft_databrowser. Esta  pode ser  usada para  examinar  os dados brutos  ou pré-

processados e anotar os períodos de tempo nos quais acontecem eventos específicos. A sua principal

função é possibilitar a verificação da qualidade e a detecção de artefactos oculares (FIGURA 4.8).

12 Frequência pura de 20 Hz, com duração de 2 segundos e com início 5 segundos antes de cada EA. 
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(a)

(b)

FIGURA 4.7 - Detecção, selecção e definição dos trials correspondentes aos 51 antestímulos (a) e 51

EA (b), para o voluntário HZXC_7722 (fonte: plot MatLab, do canal áudio, amplitude vs tempo em

segundos).
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FIGURA 4.8 - Modo de visualização butterfly da função ft_databrowser, para os 19 canais

EEG, para o trial 4, para o voluntário RTHJ_9911.

Após a selecção, definição e leitura dos  trials,  seguiu-se a sua extracção. Esta  foi obtida

usando a função  ft_definetrial  e a função customizada binauraltrialfun.  A leitura dos dados e o pré-

processamento básico foram obtidos através da função ft_preprocessing. Esta função permitiu ainda

alocar os dados numa estrutura (structure-array) do FieldTrip e «cortar» os dados em trials (FIGURA

4.9).

FIGURA 4.9 - Função ft_preprocessing (fonte: adaptado de [69]).
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4.7. Tratamento de Dados
Fazendo uso da função ft_freqanalysis foi possível determinar a potência absoluta13 de cada

trial (power per trial) correspondente ao antestímulo e ao EA,  para cada voluntário, com base na

transformação rápida de Fourier (FFT) dos dados segmentados, com cfg.method = 'mtmfft',  cfg.taper

= 'dpss' e para as frequências de interesse definidas pela opção de configuração cfg.foi = 0.5:0.5:30

(entre 0.5 Hz e 30 Hz, de 0.5 Hz em 0.5 Hz) [69] (FIGURA 4.10).

FIGURA 4.10 - Função ft_freqanalysis (fonte: adaptado de [69]).

Através da função  ft_topoplotER foi possível visualizar simultaneamente os  mapas topográficos do

escalpe para as seis bandas de frequência em estudo (delta, teta, alfa,  low beta, beta e high beta),

para cada voluntário e para cada antestímulo/ EA (FIGURA 4.11).

13 PSD, Power Spectral Density, em V2/Hz. 
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FIGURA 4.11 - Mapas topográficos do escalpe para as potências absolutas no EA/ antestímulo = 4,

para as 6 ondas cerebrais em estudo, para o voluntário RTHJ_9911.

O layout 2D é uma representação das posições dos canais, juntamente com o contorno da

cabeça ou outros recursos anatómicos. Este permite que os dados sejam  plotados de uma forma

topograficamente consistente. Contudo, o  layout 2D não é uma representação exacta das posições

dos canais,  é  apenas uma projecção  para  fins de visualização.  Criou-se,  assim,  um  layout 2D14

(custom_layout.mat) adaptado à touca usada na aquisição de dados (FIGURA 4.12).

FIGURA 4.12 - Layout 2D usado (custom_layout.m) para visualização dos mapas topográficos do
escalpe.

Na tabela (TABELA 4.4) encontram-se descritos todos os scripts de MatLabTM criados para o

estudo, sequenciados de acordo com o pipeline implementado.

14 Uma estrutura (structure-array) com 6 campos:  label (19 canais, EEG Fp1, EEG Fp2,...EEG O2),  pos (x,y)
dos eléctrodos/ canais,  width,  height,  outline e  mask.  Através de um  template já existente, adequaram-se os
valores de pos, de forma a corresponderem à sequência dos 19 canais listados em label.
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TABELA 4.4 - Scripts de MatLabTM criados, sequenciados de acordo com o pipeline implementado.
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Propósito

main_binaural.m

binauraltrialfun.m

fft_binaural.m

Nome do script
- Leitura dos ficheiros EDF. Definição das frequências de amostragem (canais EEG e 
áudio). Criação de lista dos tipos de EA. Detecção do início da SEQ1, SEQ2 e SEQ3 
usando o canal áudio. Plot  das marcações no canal áudio. Criação de lista de eventos 
como uma estrutura do FieldTrip. Extracção de eventos. Definições dos trials. ft_definetrial. 
ft_preprocessing.  Gravação dos ficheiros sdata.mat  e bsdata.mat, para cada um dos 
voluntários, como estruturas do FieldTrip.

- Leitura de eventos a partir dos dados. Extracção dos trials.

- Cálculo das potências absolutas (por FFT) nas várias bandas de frequência, para cada 
trial, para os antestímulos e AE, para cada voluntário. ft_freqanalysis. Cálculo da média da 
potência absoluta para cada trial, usando todos os voluntários. Gravação dos ficheiros 
(s_all.mat, bs_all.mat) com as médias da potência absoluta como uma estrutura do 
FieldTrip

norm_test_nm_ 
binaural.m

- Cálculo da VEA para o grupo não músicos (NM). Vários testes de normalidade (H0: Para 
cada trial, a média da VEA para o grupo NM segue uma distribuição normal. H=1 se o 
teste rejeitar H0 para  = 5%, caso contrário, H=0): One-sample Kolmogorov-Smirnov test, 
Anderson-Darling test, Jarque-Bera test e  Lilliefors test. Exclusão de dados com |VEA|
>90% (substituição de valores por NaN, Not a Number, admite-se que resultam de 
artefactos no EEG). 90% é o valor (testou-se 0%, 80%, 85%, 90% e 95%) que maximiza 
H=0 no teste de Lilliefors, ou seja, que garante uma maior normalidade dos dados (H=1 
para 42% dos dados e H=0 para 58% dos dados). Apresentação de histograma e fit  para 
função densidade normal (para o elemento TrialxCanalxFrequência = 1x1x57).

norm_test_m_ 
binaural.m

- Mesmo que norm_test_nm_binaural.m, mas para o grupo dos músicos (M). Verificou-se 
que a exclusão |VEA|>90% maximiza a normalidade dos dados (H=1 para 34% dos dados 
e H=0 para 66% dos dados).

vea_trial_vs_ 
handedness.m

- Cálculo da VEA para os grupos de voluntários destros (DST), canhotos (CAN) e com 
lateralidade não definida (LND). Visualização, para cada EA, dos mapas topográficos da 
VEA no escalpe, nos grupos DST, CAN e LND. 

vea_all_trials_vs_
handedness.m

- Cálculo da VEA para todos os EA, para os grupos de voluntários DST, CAN e LND. Teste 
estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis  (H0: Os dados - distribuições normais não 
assumidas - dos grupos DST, CAN e LND provêm da mesma distribuição. H=1 se o teste 
rejeitar H0 para  = 1%, caso contrário, H=0). Visualização dos mapas topográficos no 
escalpe: i) da VEA nos grupos DST, CAN e LND, e ii) do p-value resultante do teste de 
Kruskal-Wallis. 

vea_all_trials_vs_
handedness_ 
left_right.m

- Mesmo que vea_all_trials_vs_handedness.m, mas para os grupos de voluntários DST e 
CAN. Teste estatístico não paramétrico de Mann-Whitney U (H0: Os dados - distribuições 
normais não assumidas - dos grupos NM e M provêm da mesma distribuição. H=1 se o 
teste rejeitar H0 para  = 5%, caso contrário, H=0). 

vea_plot_band_ 
vs_trial.m

- Cálculo e visualização (plot e errorbar) da VEA para todos os canais, para os grupos NM 
e M, para as ondas cerebrais (todas, delta, teta, alfa e beta), em função dos EA da SEQ1, 
2 e 3.

vea_plot_band_ 
vs_eam_eab_

allrest.m

- Cálculo e visualização (bar e errorbar) da VEA para todos os canais, para os grupos NM, 
M e NM+M, para as ondas cerebrais (todas, delta, teta, alfa e beta), em função de todos 
os EA monaurais, EA binaurais, restantes EA.

vea_mus_vs_ 
nmus_vs_trial.m

- Cálculo da VEA para os grupos de voluntários NM e M, para cada EA. Teste estatístico 
não paramétrico de Mann-Whitney U (H0: Os dados - distribuições normais não assumidas 
- dos grupos NM e M provêm da mesma distribuição. H=1 se o teste rejeitar H0 para  = 
5%, caso contrário, H=0). Visualização, para cada EA, dos mapas topográficos no 
escalpe: i) da VEA nos grupos NM e M, e ii) do p-value  resultante do teste de Mann-
Whitney U.

monaural_vs_ 
binaural_vs_ 

allrest.m

- Cálculo da VEA para todos os EA monaurais (SEQ1: EA3, EA5, EA7, EA9, EA10, 
EA13), EA binaurais (SEQ1: EA4, EA6, EA8, EA11, EA12, EA14-EA17; SEQ2: EA1-
EA17) e restantes EA (SEQ1: EA1, EA2; SEQ3: EA1-EA17), para os grupos de voluntários 
NM e M. Teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis (H0: Os dados - distribuições 
normais não assumidas - dos EA monaurais, binaurais e restantes EA, provêm da mesma 
distribuição. H=1 se o teste rejeitar H0 para  = 1%, caso contrário, H=0). Visualização dos 
mapas topográficos no escalpe: i) da VEA para os todos os EA monaurais, EA binaurais, 
restantes EA, nos grupos NM e M, e ii) do p-value resultante do teste de Kruskal-Wallis.



4.8. Exclusão e Normalidade dos Dados
A detecção de artefactos durante o decorrer da recolha de sinais foi também um motivo válido

e decisivo para proceder-se à exclusão de dados. Estes artefactos são originados por potenciais

eléctricos gerados por outra fonte que não seja a medida no escalpe [70], flutuações de impedância,

alguma vibração ou movimento dos cabos, pasta condutora em excesso nos eléctrodos, eléctrodos

danificados, ou mesmo artefactos criados pelo voluntário, como os movimentos oculares (mesmo com

os olhos fechados), da língua, do corpo, actividade muscular no escalpe e/ ou na face,  e mesmo a

produção de suor poderá ser responsável pela interferência com os eléctrodos, através da criação de

pontes de sal. Neste sentido, aplicaram-se vários testes de normalidade aos dados obtidos para os

grupos de voluntários NM e M, com o intuito de averiguar qual o valor da VEA a partir do qual os

dados seriam excluídos15, de forma a maximizar a normalidade dos dados (maior n.º de contagem de

resultados para H = 0, coincidente com a falha da rejeição da hipótese nula H0, de que a VEA segue

uma distribuição normal DN). Admite-se, assim, que os dados excluídos são resultantes de artefactos

no EEG (TABELA 4.5).

TABELA 4.5 - Testes de normalidade (DNN, distribuição não normal).

TABELA 4.6 - Teste de Lilliefors para vários valores de exclusão da VEA.

O teste que apresentou melhores resultados foi o de Lilliefors, para uma exclusão de dados

|VEA| > 90% (TABELA 4.6).

15 A exclusão de dados corresponde, do ponto de vista computacional, a substituir os valores numéricos por
NaN (Not a Number).
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Contagem de H=1 (DNN) 58140(100% dados) 26726(45,97% dados)
Contagem de H=0 (DN) 0(0% dados) 31414(54,03% dados)

Contagem de H=1 (DNN) 58140(100% dados) 32914(56,61% dados)
Contagem de H=0 (DN) 0(0% dados) 25226(43,39% dados)

Teste Jarque-Bera Teste Lilliefors

Contagem de H=1 (DNN) 27536(47,36% dados) 19948(34,31% dados)
Contagem de H=0 (DN) 30604(52,64% dados) 38192(65,69% dados)

Contagem de H=1 (DNN) 33127(56,98% dados) 24359(41,90% dados)
Contagem de H=0 (DN) 25013(43,02% dados) 33781(58,10% dados)

58140 Dados x Voluntários
Testes de Normalidade dos Dados

Teste One-sample 
Kolmogorov-Smirnov

Teste 
Anderson-Darling

Exclusão grupo M
|VEA| > 90%

Exclusão grupo NM
|VEA| > 90%

58140 x Voluntários
Testes de Normalidade dos Dados

Exclusão grupo M
|VEA| > 90%

Exclusão grupo NM
|VEA| > 90%

Contagem de H=1 (DNN) 30064 20620 20110 19948(34,31% dados) 20064
Contagem de H=0 (DN) 28076 37520 38030 38192(65,69% dados) 38076

Contagem de H=1 (DNN) 32946 24927 24444 24359 (41,90% dados) 24420
Contagem de H=0 (DN) 25194 33213 33696 33781(58,10% dados) 33720

Teste de normalidade: 
Lilliefors ( = 5%)

58140 x 24 voluntários
 Grupo M

Sem 
exclusão

Exclusão:
|VEA| > 80%

Exclusão:
|VEA| > 85%

Exclusão:
|VEA| > 90%

Exclusão:
|VEA| > 95%

Teste de normalidade: 
Lilliefors ( = 5%)

 58140 x 30 voluntários
 Grupo NM

Sem 
exclusão

Exclusão:
|VEA| > 80%

Exclusão:
|VEA| > 85%

Exclusão:
|VEA| > 90%

Exclusão:
|VEA| > 95%



Estes  resultados  foram  obtidos  usando  os  scripts   norm_test_nm_binaural.m e

norm_test_m_binaural.m que permitiram ainda, usando a função histfit(), gerar os histogramas para a

distribuição  dos  dados  (exemplos  para  a  VEA do  elemento  de  matriz  trialXcanalXfrequência  =

1X1X57)  para  os  grupos  NM (FIGURA 4.13)  e  M  (FIGURA 4.14),  apresentando  o  fit à  função

densidade normal.

31

FIGURA 4.14 - Histograma e fit à função densidade normal para a VEA do elemento de matriz
trialXcanalXfrequência = 1X1X57 dos dados no MatLabTM para o grupo M.

FIGURA 4.13 - Histograma e fit à função densidade normal para a VEA do elemento de matriz
trialXcanalXfrequência = 1X1X57 dos dados no MatLabTM para o grupo NM.



4.9. Análise Estatística

Usando o teste de normalidade de Lilliefors16 [71] (com hipótese nula H0, que estabelece que,

para cada trial, a média da VEA segue uma distribuição normal, sendo que se H = 1 o teste rejeita H0

para  = 5%, caso contrário, H = 0) e usando a condição de exclusão de dados |VEA| > 90% obteve-

se que, para o grupo NM, 58% dos dados seguem uma distribuição normal e 42% não seguem,

enquanto que para o grupo M, 65% dos dados seguem uma distribuição normal e 35% não seguem.

Com base nestes resultados e obtidos os histogramas apresentados anteriormente,  optou-se por

proceder à análise estatística usando testes não paramétricos.  

O teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis17 [72] tem como hipótese nula (H0) que

os dados (de duas ou mais amostras de igual ou diferente tamanho e assumindo que não seguem

uma distribuição normal) provêm da mesma distribuição, sendo que se H = 1, o teste rejeita H0 para

  = 1%, caso contrário, H = 0). O equivalente paramétrico deste teste é o da  análise de variância

simples, ANOVA (se os grupos apresentarem distribuições normais). Para o estudo comparativo de

dois grupos de indivíduos ou parâmetros, foram utilizados métodos paramétricos (teste t de Student)

e/ou  não  paramétricos  (teste  de  Mann-Whitney  U18)  [73].  As  diferenças  foram  consideradas

significativas para p < 0.05.

Ao realizarem-se múltiplas análises sobre a mesma variável dependente, a possibilidade de

cometer um erro do tipo I (também designado por  falso positivo,  em que se rejeita a hipótese nula

quando esta  é  verdadeira)  aumenta,  aumentando,  assim,  a  probabilidade  de obter  um resultado

significativo por puro acaso. A correcção de Bonferroni-Holm19 [74] para múltiplas comparações ajusta

uma sequência de p-values para controlar a probabilidade de falsas rejeições, reduzindo fortemente a

taxa de falsos positivos. O script20 de MatLabTM,  pval_adjust (p, method).m [76], define uma função

que ajusta os  p-values para múltiplas comparações.  Dada uma sequência  de  p-values,  a função

permite  ajustar  os  mesmos  usando  vários  métodos  de  correcção  ('holm',  'hochberg',  'hommel',

'bonferroni', 'BH', 'BY', 'fdr' e 'sidak'). 

16 Função lillietest() do MatLabTM .

17 Função kruskalwallis() do MatLabTM.

18 Função ranksum(x,y) do MatLabTM.

19 Versão de rejeição sequencial da correcção simples de Bonferroni.

20 Implementação  da  função  p.adjust do  software (gratuito)  R (ambiente  computacional  de  estatística,
especializado na manipulação, análise e visualização gráfica de dados) [75].
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5. Resultados e Discussão

5.1. Média total da VEA para todos os canais, em

função dos EA da SEQ1, nos grupos NM e M

Procedeu-se à análise exploratória da média total da VEA, para todos os canais, para os

grupos NM e M, em função dos EA da SEQ1, para: i) todas as ondas cerebrais (FIGURA 5.1), ii) as

ondas delta (FIGURA 5.2), iii) teta (FIGURA 5.3), iv) alfa (FIGURA 5.4) e, v) beta (FIGURA 5.5).

5.1.1. VEA dos EA-SEQ1: todas as ondas cerebrais

FIGURA 5.1 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para todas

as ondas cerebrais, para a SEQ1 de EA, para os grupos NM e M.
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5.1.2. VEA dos EA-SEQ1: ondas cerebrais delta

FIGURA 5.2 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para as
ondas cerebrais delta, EA da SEQ1, para os grupos NM e M.

5.1.3. VEA dos EA-SEQ1: ondas cerebrais teta

FIGURA 5.3 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para as
ondas cerebrais teta, EA da SEQ1, para os grupos NM e M.
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5.1.4. VEA dos EA-SEQ1: ondas cerebrais alfa

FIGURA 5.4 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para as
ondas cerebrais alfa, EA da SEQ1, para os grupos NM e M.

5.1.5. VEA dos EA-SEQ1: ondas cerebrais beta

FIGURA 5.5 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para as
ondas cerebrais beta, EA da SEQ1, para os grupos NM e M.
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Verifica-se que a média total da VEA é sempre negativa, aumentando e diminuindo ao longo

da sequência dos EA (FIGURA 5.1).  Pela  definição do parâmetro  VEA, pode-se concluir  que no

silêncio do antestímulo, a potência do sinal EEG é maior do que a potência obtida durante o estímulo,

existindo assim, uma supressão do sinal, isto é, uma diminuição da amplitude dos sinais EEG. Alguns

estudos [59, 61] sugerem que esta supressão está relacionada com a activação de áreas cerebrais

associadas ao processamento cognitivo. Os traçados da VEA para os grupos NM e M são distintos e

apresentam tendências a destacar. A VEA no primeiro EA é mais negativa no grupo M do que na do

grupo NM, evidenciando uma alteração mais intensa e uma maior supressão dos sinais EEG. Existe

uma tendência para a VEA tornar-se menos negativa ao longo dos EA até ao EA = SEQ1-EA9, em

que esta tendência é invertida para o grupo NM, enquanto que para o grupo M, a partir do EA =

SEQ1-EA3, a VEA tende a ficar mais negativa até ao EA = SEQ1-EA8, a partir do qual a VEA se torna

novamente menos negativa até ao EA = SEQ1-EA11. Apenas a partir do EA = SEQ1-EA14, os dois

traçados  da  VEA partilham  a  mesma  tendência  nos  dois  grupos,  tornando-se  menos  negativa,

evidenciando que as alterações EEG são menos intensas. Resumem-se os resultados das diversas

comparações entre os EA da SEQ1 (TABELA 5.1).

Os resultados obtidos revelam que a EAM e a EAB se mostram eficazes na activação de

alterações  EEG  significativas,  existindo,  contudo,  diferenças  observadas  na  forma  como  estas

alterações variam entre os grupos NM e M. Analisando os resultados da média da VEA para todos os

canais,  para  todas  as  ondas  cerebrais,  pode-se  constatar  que  o  grupo  M  é  mais  reactivo  às

alterações EEG (seis transições de EA tornam a VEA mais negativa, evidenciando a activação de

regiões no córtex cerebral dedicadas ao processamento cognitivo) do que o grupo NM (a VEA torna-

se mais negativa em quatro transições de EA).

No grupo  NM,  as  transições  de EA ocorridas  para FB < 6  Hz (teta),  não  resultam num

aumento da intensidade da alteração EEG, não se verificando o mesmo para FB  6 Hz, em que a

VEA se torna mais negativa em quatro transições (TABELA 5.2).

TABELA 5.2 - Transições de EA-SEQ1 em que a VEA (média de todos os canais, para todas as ondas

cerebrais) torna-se mais negativa, no grupo NM.

Características comuns Transições EA-SEQ1
Grupo NM

VEA para todas as ondas, canais

ΔVEA = (-3.37 ± 0.47) % 21

Igual FB=6 Hz (teta) EA9 monaural , FP1=150 Hz → EA10 monaural, FP2=440 Hz

Iguais FP=150 Hz e FB=6 Hz (teta) EA9 monaural → EA11 binaural

Igual FB=6 Hz (teta)22 EA11 binaural, FP1=150 Hz → EA12 binaural, FP2=440 Hz

Iguais FP=150 Hz e FB=10 Hz (alfa) EA13 monaural → EA14 binaural

21 ΔVEA = (m ± dp) %, sendo  m a média e  dp o desvio padrão da amostra dos valores de  VEA que

constam na TABELA 5.1, para cada uma das transições consideradas (VEA torna-se mais negativa).

22 Nesta transição, EAB11 → EAB12, ocorre a maior variação da VEA (VEA  -4.08 %) no grupo NM.
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TABELA 5.1 - Resultados da VEA nas diversas comparações entre os EA da SEQ1.

No grupo M, a inclusão de pink noise e som de riacho nos EA monaurais e binaurais, para

FB    2 Hz,  parece alterar significativamente o valor da VEA. Verifica-se que a VEA se torna mais

negativa em seis transições (TABELA 5.3).

Para o caso da média da VEA obtida para as  ondas cerebrais delta, verifica-se uma maior

reactividade aos EA no grupo M comparativamente ao grupo NM. Esta reactividade é justificada pelo
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Comparações
EA 

envolvidos

Todas as ondas 
cerebrais

Ondas delta 
[0.5 , 4] Hz

Ondas teta 
[4 , 8] Hz

Ondas alfa 
[8 , 12] Hz

Ondas beta 
[12 , 30] Hz

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

SEQ1-EA3 
SEQ1-EA4

Iguais: FP=150Hz, FB=2Hz (delta)
Monaural  → Binaural

quase igual 
VEA   
0,84

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,062

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,672

quase igual 
VEA   
0,077

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,653

quase igual 
VEA   
0,804

- negativa 
VEA   
4,39

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,743

quase igual 
VEA   
0,429

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,579

SEQ1-EA3 
SEQ1-EA5

Iguais: FP=150Hz, FB=2Hz (delta)
Monaural  → Monaural+pink noise

quase igual 
VEA   
0,883

+ negativa 
VEA   
-2,648

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,771

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,281

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,151

+ negativa 
VEA   
-2,892

- negativa 
VEA   
4,032

+ negativa 
VEA   
-8,124

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,447

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,68

SEQ1-EA4 
SEQ1-EA6

Iguais: FP=150Hz, FB=2Hz (delta)
Binaural  → Binaural+pink noise

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,236

quase igual 
VEA   
0,078

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,176

quase igual 
VEA   
-0,891

+ negativa 
VEA   
-2,617

- negativa 
VEA   
4,404

+ negativa 
VEA   
-3,644

+ negativa 
VEA   
-3,754

- negativa 
VEA   
2,968

quase igual 
VEA   
0,183

SEQ1-EA5 
SEQ1-EA6

Iguais: FP=150Hz, FB=2Hz (delta)
Monaural+pink noise  → Binaural+pink noise

- negativa 
VEA   
1,193

- negativa 
VEA   
1,663

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,276

quase igual 
VEA   
0,467

-negativa 
(pouco) 
VEA   
1,188

- negativa 
VEA   
8,1

+ negativa 
VEA   
-3,286

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,627

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,949

quase igual 
VEA   
0,284

SEQ1-EA3 
SEQ1-EA7

Iguais: FP=150Hz, FB=2Hz (delta)
Monaural  → Monaural+riacho

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,163

+ negativa 
VEA   
-3,099

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,477

+ negativa 
VEA   
-6,86

- negativa 
VEA   
3,497

+ negativa 
VEA   
-4,466

- negativa 
VEA   
5,806

+ negativa 
VEA   
-6,516

quase igual 
VEA   
0,2

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,2

SEQ1-EA5 
SEQ1-EA7

Iguais: FP=150Hz, FB=2Hz (delta)
Monaural+pink noise  → Monaural+riacho

quase igual 
VEA   
0,28

quase igual 
VEA   
-0,452

quase igual 
VEA   
0,294

+ negativa 
VEA   
-5,579

- negativa 
VEA   
5,648

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,574

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,774

-negativa 
(pouco) 
VEA   
1,608

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,247

quase igual 
VEA   
0,48

SEQ1-EA4 
SEQ1-EA8

Iguais: FP=150Hz, FB=2Hz (delta)
Binaural  → Binaural+riacho

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,02

+ negativa 
VEA   
-3,361

- negativa 
VEA   
3,267

+ negativa 
VEA   
-4,86

+ negativa 
VEA   
-2,705

+ negativa 
VEA   
-4,062

+negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,549

+ negativa 
VEA   
-7,646

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,92

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,919

SEQ1-EA6 
SEQ1-EA8

Iguais: FP=150Hz, FB=2Hz (delta) 
Binaural+pink noise  → Binaural+riacho

quase igual 
VEA   
-0,216

+ negativa 
VEA   
-3,438

-negativa 
(pouco) 
VEA   
1,09

+ negativa 
VEA   
-3,969

quase igual 
VEA   
-0,088

+ negativa 
VEA   
-8,466

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,095

+ negativa 
VEA   
-3,892

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,048

+ negativa 
VEA   
-2,102

SEQ1-EA3 
SEQ1-EA9

Igual: FP=150Hz
FB=2Hz (delta) → FB=6Hz (teta)

Monaural  → Monaural

- negativa 
VEA   
3,674

quase igual 
VEA   
-0,252

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,695

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,36

- negativa 
VEA   
5,912

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,782

- negativa 
VEA   
6,492

+negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,292

- negativa 
VEA   
3,744

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,009

SEQ1-EA9 
SEQ1-EA10

Igual: FB=6Hz (teta)
FP=150Hz → FP=440Hz
Monaural  → Monaural

+ negativa 
VEA   
-3,138

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,458

+ negativa 
VEA   
-2,565

quase igual 
VEA   
0,145

+ negativa 
VEA   
-6,558

- negativa 
VEA   
4,236

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,148

+ negativa 
VEA   
-4,445

+ negativa 
VEA   
-2,726

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,416

SEQ1-EA4 
SEQ1-EA11

Igual: FP=150Hz
FB=2Hz (delta) → FB=6Hz (teta)

Binaural  → Binaural

quase igual 
VEA   
-0,388

- negativa 
VEA   
3,803

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,199

-negativa 
(pouco) 
VEA   
1,147

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,585

- negativa 
VEA   
4,387

+ negativa 
VEA   
-3,839

- negativa 
VEA   
3,123

quase igual 
VEA   
0,826

- negativa 
VEA   
4,415

SEQ1-EA9 
SEQ1-EA11

Iguais: FP=150Hz, FB=6Hz (teta)
Monaural  → Binaural

+ negativa 
VEA   
-3,222

- negativa 
VEA   
2,993

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,176

- negativa 
VEA   
3,583

+ negativa 
VEA   
-5,844

- negativa 
VEA   
6,973

+ negativa 
VEA   
-5,941

- negativa 
VEA   
3,671

+ negativa 
VEA   
-2,49

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
1,827

SEQ1-EA11 
SEQ1-EA12

Igual: FB=6Hz (teta)
FP=150Hz → FP=440Hz

Binaural  → Binaural

+ negativa 
VEA   
-4,08

+ negativa 
VEA   
-4,391

quase igual 
VEA   
-0,966

quase igual 
VEA   
-0,409

+ negativa 
VEA   
-3,513

+ negativa 
VEA   
-8,126

+ negativa 
VEA   
-2,559

+ negativa 
VEA   
-8,859

+ negativa 
VEA   
-5,236

+ negativa 
VEA   
-3,453

SEQ1-EA9 
SEQ1-EA13

Igual: FP=150Hz
FB=6Hz (teta) → FB=10Hz (alfa)

Monaural  → Monaural

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,553

quase igual 
VEA   
-0,943

- negativa 
VEA   
5,509

- negativa 
VEA   
4,995

+ negativa 
VEA   
-5,221

- negativa 
(pouco) 
VEA   
3,017

+ negativa 
VEA   
-2,826

+ negativa 
VEA   
-3,714

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,025

+ negativa 
VEA   
-2,526

SEQ1-EA13 
SEQ1-EA14

Iguais: FP=150Hz, FB=10Hz (alfa)
Monaural  → Binaural

+ negativa 
VEA   
-3,052

+ negativa 
VEA   
-3,368

+ negativa 
VEA   
-8,248

+ negativa 
VEA   
-3,379

quase igual 
VEA   
-0,451

+ negativa 
VEA   
-3,557

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,062

+ negativa 
VEA   
-3,267

+ negativa 
VEA   
-2,695

+ negativa 
VEA   
-3,347

SEQ1-EA14 
SEQ1-EA15

Igual: FP=150Hz
FB=10Hz (alfa) → FB=14Hz (low beta)

Binaural  → Binaural

- negativa 
VEA   
1,531

- negativa 
VEA   
4,002

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,067

+ negativa 
VEA   
-3,895

+ negativa 
VEA   
-2,507

- negativa 
VEA   
2,334

quase igual 
VEA   
-0,506

- negativa 
VEA   

10,134

- negativa 
VEA   
2,762

- negativa 
VEA   
4,765

SEQ1-EA15 
SEQ1-EA16

Igual: FP=150Hz
FB=14Hz (low beta) → FB=18Hz (beta)

Binaural  → Binaural

- negativa 
VEA   
2,475

- negativa 
VEA   
2,302

- negativa 
VEA   
2,595

- negativa 
VEA   

17,743

- negativa 
VEA   
2,575

- negativa 
VEA   
4,738

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,867

+ negativa 
VEA   
-7,628

- negativa 
VEA   
2,562

quase igual 
VEA   
0,536

SEQ1-EA16 
SEQ1-EA17

Igual: FP=150Hz
FB=18Hz (beta) → FB=28Hz (high beta)

Binaural  → Binaural

- negativa 
VEA   
4,015

- negativa 
VEA   
2,666

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,244

+ negativa 
VEA   
-6,605

- negativa 
VEA   
9,603

quase igual 
VEA   
-0,963

- negativa 
VEA   
9,1

- negativa 
VEA   

14,022

- negativa 
VEA   
2,259

- negativa 
VEA   
3,009



TABELA 5.3 - Transições de EA-SEQ1 em que a VEA (média de todos os canais, para todas as ondas

cerebrais) torna-se mais negativa, no grupo M.

Características comuns
Transições EA-SEQ1

Grupo M

VEA para todas as ondas, canais

ΔVEA = (-3.38 ± 0.57) %

Iguais FP=150 Hz e FB=2 Hz (delta) EA3 monaural  → EA5 monaural  + pink noise

Iguais FP=150 Hz e FB=2 Hz (delta) EA3 monaural → EA7 monaural + riacho

Iguais FP=150 Hz e FB=2 Hz (delta) EA4 binaural → EA8 binaural + riacho

Iguais FP=150 Hz e FB=2 Hz (delta) EA6 binaural + pink noise → EA8 binaural + riacho

Igual FB=6 Hz (teta)23 EA11 binaural, FP1=150 Hz → EA12 binaural, FP2=440 Hz

Iguais FP=150 Hz e FB=10 Hz (alfa) EA13 monaural → EA14 binaural

número de ocorrências coincidentes com o aumento da intensidade das alterações EEG nalgumas

transições de EA testadas (no total, sete transições no grupo M e duas no grupo NM).  Contudo, estas

alterações ocorrem em transições assumidamente distintas comparando nos grupos NM e M. Mais

uma vez, para o caso do grupo NM, apenas para  FB  6 Hz se verificam as VEA mais negativas

(TABELA 5.4).

TABELA 5.4 - Transições de EA-SEQ1 em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

cerebrais delta) se torna mais negativa, no grupo NM.

Características comuns
Transições EA-SEQ1

 Grupo NM

VEA todos os canais, ondas delta

ΔVEA = (-5.41 ± 4.02) %

Igual FB=6 Hz (teta) EA9 monaural, FP1=150 Hz → EA10 monaural, FP2=440 Hz

Iguais FP=150Hz e FB=10Hz(alfa) EA13 monaural → EA14 binaural

Enquanto que para o grupo M, a VEA torna-se mais negativa em sete transições (TABELA

5.5).

TABELA 5.5 - Transições de EA-SEQ1 em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

cerebrais delta) se torna mais negativa, no grupo M.

Características comuns
Transições EA-SEQ1

Grupo M

VEA todos os canais, ondas delta

ΔVEA = (-5.02 ± 1.37) %

Iguais FP=150Hz,FB=2Hz(delta) EA3 monaural → EA7 monaural + riacho

Iguais FP=150Hz,FB=2Hz(delta) EA5 monaural + pink noise → EA7 monaural + riacho

Iguais FP=150Hz,FB=2Hz(delta) EA4 binaural → EA8 binaural + riacho

Iguais FP=150Hz,FB=2Hz(delta) EA6 binaural + pink noise → EA8 binaural + riacho

Iguais FP=150Hz,FB=10Hz(alfa) EA13 monaural → EA14 binaural

Igual FP=150 Hz EA14binaural,FB1=10Hz(alfa)→EA15binaural,FB2=14Hz(lowbeta)

Igual FP=150 Hz EA16binaural,FB1=18Hz(alfa)→EA17binaural,FB2=28Hz(lowbeta)

23 Nesta transição, EAB11 → EAB12, ocorre a maior variação da VEA (VEA  -4.391 %), no grupo M.
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Em conformidade, só para o grupo M, a EAM e a EAB com FB em delta parece estimular a

activação de alterações nas ondas cerebrais delta, para as quatro transições (TABELA 5.6).

TABELA 5.6 - Transições de EA-SEQ1 com FB = 2 Hz (delta), em que a VEA (média de todos os

canais) torna-se mais negativa no ritmo delta, no grupo M.

Características comuns
Transições EA-SEQ1

Grupo M

VEA todos os canais, ondas delta

ΔVEA = (-5.32 ± 1.22) %

Iguais FP=150Hz,FB=2Hz(delta) EA3 monaural → EA7 monaural + riacho

Iguais FP=150Hz,FB=2Hz(delta) EA5 monaural + pink noise → EA7 monaural + riacho

Iguais FP=150Hz,FB=2Hz(delta) EA4 binaural → EA8 binaural + riacho

Iguais FP=150Hz,FB=2Hz(delta) EA6 binaural + pink noise → EA8 binaural + riacho

Para as  ondas cerebrais teta24, é no grupo NM que se verifica uma maior reactividade às

transições de EA, entre FB  6 Hz (teta) e FB  14 Hz (low beta) (cinco transições de EA em que a

VEA se torna mais negativa), enquanto que para o grupo M, neste intervalo de FB, a VEA torna-se

mais negativa em duas transições (TABELA 5.7).

TABELA 5.7 - Transições de EA-SEQ1 com  6 Hz (teta)  FB  14 Hz (low beta), em que a VEA

(média de todos os canais) se torna mais negativa no ritmo teta, no grupo M.

Características comuns
Transições EA-SEQ1

Grupo M

VEA todos os canais, ondas teta

ΔVEA = (-5.84 ± 3.23) %

Igual FB=6 Hz (teta) EA11 binaural, FP1=150 Hz → EA12 binaural, FP2=440 Hz

Iguais FP=150 Hz e FB=10 Hz (alfa) EA13 monaural → EA14 binaural

Também para as transições envolvendo FB = 2 Hz, se verifica a activação de alterações EEG

significativas (quatro transições, EAM3 → EAM5,   EAM3 → EAM7,  EAB4 → EAB8 e  EAB6 →

EAB8).

Para a generalidade das transições de EA testadas, o grupo M destaca-se por apresentar

uma VEA mais negativa para a maioria das transições. Em particular, para as ondas cerebrais alfa25, o

grupo M (duas transições, EAM9 → EAM13 e EAM13 → EAB14) revela-se mais reactivo a alterações

que envolvam transições de EA com FB em alfa,  do que o grupo NM (uma transição,  EAM9 →

EAM13).

Para  as  ondas  cerebrais  beta26,  as  alterações  EEG  ocorrem  praticamente  nas  mesmas

transições de EA, quer para o grupo NM como para o M e para FB  6 Hz (teta) e  FB   10 Hz (alfa),

embora o grupo NM apresente quatro transições (EAM9 → EAM10, EAM9 → EAB11, EAB11 →

EAB12 e EAM13 → EAB14) em que a VEA se torna mais negativa e o grupo M apresente três

24 As ondas cerebrais teta revelam como varia o processamento cognitivo de memória e a articulação entre as
várias regiões do cérebro.

25 As ondas cerebrais alfa revelam a presença de funções cognitivas.

26 As ondas cerebrais beta estão associadas a alterações na concentração.
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transições ( EAB11 → EAB12, EAM9 → EAM13 e EAM13 → EAB14) para a mesma tendência da

VEA mais negativa, o que parece evidenciar que o grupo NM, neste segmento de EA, tem uma maior

reactividade em relação ao grupo M. Comparando os resultados obtidos nos grupos NM e M, sugere-

se que a percepção auditiva é distinta nos dois grupos, sendo que o grupo M apresenta uma maior

reactividade aos EA em relação ao grupo NM. Destaca-se ainda o facto de que, embora os EA da

SEQ1 sejam não musicais (EANM), os resultados obtidos parecem validar e concluir que a cognição

e, de uma maneira geral, os processos envolvidos na forma como os EA são percepcionados pelos

grupos NM e M, são efectivamente diferenciados nos dois grupos. Constata-se ainda que existe uma

assinalável tendência relativamente à sincronização da FB da EAM e EAB com os ritmos cerebrais.

Os resultados parecem não rejeitar a hipótese de que, por exemplo, um EA (EAM ou/ e EAB) com FB

no intervalo das frequências teta, estimule a activação significativa de alterações EEG no ritmo teta,

como que existindo um efeito tendencial de sincronização da FB com o ritmo cerebral. Os resultados

também parecem sugerir que esta sincronização e a eficácia da estimulação auditiva que a produz se

processam de forma distinta nos grupos NM e M.

5.2. Média total da VEA para todos os canais, em 

função dos EA da SEQ2, nos grupos NM e M
Procedeu-se à análise exploratória da média total da VEA, para todos os canais, para os

grupos NM e M, em função dos EA da SEQ2, para: i) todas as ondas cerebrais (FIGURA 5.6), ii) as

ondas delta (FIGURA 5.7), iii) teta (FIGURA 5.8), iv) alfa (FIGURA 5.9) e, v) beta (FIGURA 5.10). 

5.2.1. VEA dos EA-SEQ2: todas as ondas cerebrais

FIGURA 5.6 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para todas
as ondas cerebrais, para a SEQ2 de EA, para os grupos NM e M.
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5.2.2. VEA dos EA-SEQ2: ondas cerebrais delta

FIGURA 5.7 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para as
ondas cerebrais delta, EA da SEQ2, para os grupos NM e M.

5.2.3. VEA dos EA-SEQ2: ondas cerebrais teta

FIGURA 5.8 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para as
ondas cerebrais teta, EA da SEQ2, para os grupos NM e M.
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5.2.4. VEA dos EA-SEQ2: ondas cerebrais alfa

FIGURA 5.9 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para as
ondas cerebrais alfa, EA da SEQ2, para os grupos NM e M.

5.2.5. VEA dos EA-SEQ2: ondas cerebrais beta

FIGURA 5.10 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para as
ondas cerebrais beta, EA da SEQ2, para os grupos NM e M.
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TABELA 5.8 - Resultados da VEA nas transições entre os EA da SEQ2.

Resumem-se os resultados da VEA nas transições entre os EA da SEQ2 (TABELA 5.8). Os

«estados mentais» apontados nas transições dos EA referem-se aos efeitos descritos nos  presets

editados e criados para os programas SBaGenR e BrainWave GeneratorR, usados para gerar os EA.

Neste contexto e com base nas descrições apresentadas nos  presets, entenda-se «efeito» como a

sensação ou predisposição que o ouvinte experimenta após a audição do EA. À semelhança do que

foi constatado para a SEQ1, para todos os canais e para todas as ondas cerebrais, verifica-se que a

média total da VEA é sempre negativa, aumentando e diminuindo ao longo da sequência dos EA

(FIGURA 5.6). Os traçados da VEA para os grupos NM e M são distintos e apresentam tendências a
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Transições EA

SEQ2-EA1 → SEQ2-EA2 Relax → Relax

SEQ2-EA2 → SEQ2-EA3

SEQ2-EA3 → SEQ2-EA4

SEQ2-EA4 → SEQ2-EA5

SEQ2-EA5 → SEQ2-EA6

SEQ2-EA6 → SEQ2-EA7 Foco → Relax

SEQ2-EA7 → SEQ2-EA8

SEQ2-EA8 → SEQ2-EA9

SEQ2-EA9 → SEQ2-EA10

SEQ2-EA10 → SEQ2-EA11

SEQ2-EA11 → SEQ2-EA12 Relax → Hipnose

SEQ2-EA12 → SEQ2-EA13 Hipnose → Hipnose

SEQ2-EA13 → SEQ2-EA14

SEQ2-EA14 → SEQ2-EA15

SEQ2-EA15 → SEQ2-EA16

SEQ2-EA16 → SEQ2-EA17

Transições de 
estados mentais/ EA

Todas as ondas 
cerebrais

Ondas delta 
[0.5 , 4] Hz

Ondas teta 
[4 , 8] Hz

Ondas alfa 
[8 , 12] Hz

Ondas beta 
[12 , 30] Hz

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

quase igual 
VEA   
0,651

quase igual 
VEA   
0,436

- negativa 
VEA   
2,718

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,045

+ negativa 
VEA   
-3,745

+ negativa 
VEA   
-8,021

+ negativa 
VEA   
-4,011

- negativa 
VEA   
3,264

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,205

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,33

Relax → 
Concentração

+ negativa 
VEA   
-2,797

- negativa 
VEA   
1,94

+ negativa 
VEA   
-3,736

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,412

+ negativa 
VEA   
-2,538

- negativa 
VEA   
3,972

quase igual 
VEA   
0,846

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,353

+ negativa 
VEA   
-3,456

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,364

Concentração → 
Concentração

quase igual 
VEA   
-0,021

- negativa 
(pouco) 
VEA   
0,531

- negativa 
VEA   
2,594

- negativa 
VEA   
7,256

- negativa 
VEA   
2,955

- negativa 
VEA   
7,13

+ negativa 
VEA   
-6,013

quase igual 
VEA   
-0,731

quase igual 
VEA   
0,068

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,15

Concentração → 
Concentração

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,275

+ negativa 
VEA   
-3,646

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,15

+ negativa 
VEA   
-4,166

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,28

+ negativa 
VEA   

-13,198

- negativa 
VEA   
7,402

+ negativa 
VEA   
-5,29

-negativa 
(pouco) 
VEA   
1,162

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,043

Concentração → 
Foco

quase igual 
VEA   
-0,759

quase igual 
VEA   
-0,329

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,889

quase igual 
VEA   
0,881

quase igual 
VEA   
-0,942

- negativa 
VEA   
6,107

+ negativa 
VEA   
-2,909

+ negativa 
VEA   
-3,851

quase igual 
VEA   
-0,83

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,245

quase igual 
VEA   
0,982

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,883

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,239

- negativa 
VEA   
2,535

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,307

- negativa 
VEA   
2,528

quase igual 
VEA   
-0,387

quase igual 
VEA   
-0,505

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,959

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,126

Relax → 
Concentração

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,417

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,002

+ negativa 
VEA   
-5,087

quase igual 
VEA   
-0,175

- negativa 
VEA   
2,911

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,965

- negativa 
VEA   
4,201

- negativa 
VEA   
6,893

+ negativa 
VEA   
-4,478

quase igual 
VEA   
0,613

Concentração → 
Memorização

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,252

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,379

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,25

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,233

+ negativa 
VEA   
-3,757

quase igual 
VEA   
0,555

+ negativa 
VEA   
-8,92

+negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,926

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,231

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,498

Memorização → 
Reset mental

- negativa 
VEA   
3,327

quase igual 
VEA   
0,681

- negativa 
VEA   
6,945

+ negativa 
VEA   
-5,956

- negativa 
VEA   
3,524

+ negativa 
VEA   
-3,046

- negativa 
VEA   
8,09

- negativa 
VEA   
3,169

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,42

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,432

Reset mental → 
Relax

+ negativa 
VEA   
-3,121

- negativa 
VEA   
4,699

quase igual 
VEA   
-0,228

- negativa 
VEA   
9,363

quase igual 
VEA   
-0,635

- negativa 
VEA   
6,567

+ negativa 
VEA   

-14,042

-negativa 
(pouco) 
VEA   
1,622

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,889

- negativa 
VEA   
3,931

quase igual 
VEA   
-0,434

+ negativa 
VEA   
-3,998

+ negativa 
VEA   
-6,556

quase igual 
VEA   
0,49

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,188

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,722

- negativa 
VEA   
5,113

+negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,793

quase igual 
VEA   
0,084

+ negativa 
VEA   
-6,756

- negativa 
VEA   
6,162

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,76

- negativa 
VEA   
6,336

- negativa 
VEA   
5,515

+ negativa 
VEA   
-2,684

quase igual 
VEA   
-0,183

- negativa 
(pouco) 
VEA   
5,927

+ negativa 
VEA   
-3,479

- negativa 
VEA   
8,141

- negativa 
VEA   
2,522

Hipnose → 
Modulações

+ negativa 
VEA   
-4,404

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,161

+negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,209

+ negativa 
VEA   
-8,964

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,216

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,858

+ negativa 
VEA   
-6,043

- negativa 
VEA   
4,05

+ negativa 
VEA   
-5,999

+ negativa 
VEA   
-2,922

Modulações → 
Modulações 12 Hz

quase igual 
VEA   
-0,446

quase igual 
VEA   
0,977

+ negativa 
VEA   
-6,673

+ negativa 
VEA   
-3,95

quase igual 
VEA   
0,661

+ negativa 
VEA   
-3,154

- negativa 
(pouco) 
VEA   
3,181

- negativa 
VEA   
7,549

quase igual 
VEA   
-0,113

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,53

Modulações 12 Hz → 
Descida

- negativa 
VEA   
4,11

quase igual 
VEA   
0,034

- negativa 
VEA   
6,738

- negativa 
VEA   
4,917

- negativa 
VEA   
4,013

- negativa 
VEA   
5,672

- negativa 
VEA   
2,547

+ negativa 
VEA   
-7,557

- negativa 
VEA   
3,894

quase igual 
VEA   
-0,617

Descida → Som 
«epiléptico»

quase igual 
VEA   
0,511

- negativa 
VEA   
3,907

- negativa 
VEA   
5,697

+negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,827

quase igual 
VEA   
0,228

+ negativa 
VEA   
-5,615

- negativa 
VEA   
4,851

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,272

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,543

- negativa 
VEA   
7,661



destacar. A VEA no primeiro EA é mais negativa no grupo M do que na do grupo NM, evidenciando

uma alteração mais intensa e uma maior supressão dos sinais EEG. Ainda neste grupo M, existe uma

tendência  para  a  VEA tornar-se  menos negativa  ao  longo  dos  EA até  ao  EA =  SEQ2-EA4.  Na

transição para EA = SEQ2-EA5, a VEA torna-se significativamente mais negativa (TABELA 5.9).

TABELA 5.9 - Transição SEQ2-EA4 → SEQ2-EA5, em que a VEA (média de todos os canais, para

todas as ondas cerebrais) torna-se mais negativa, no grupo M.

Transição EA-SEQ2
Grupo M

 VEA (para todas as ondas, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = -3.65 %

«Mind power» → «Concentration»

EA=SEQ2-EA4: estimula a concentração27 EA=SEQ2-EA5: estimula a concentração28

Na transição para EA = SEQ2-EA6 («Focus» estimula a concentração, segundo o  preset

criado para SbaGenR) a média da VEA pouco varia. A VEA também se torna significativamente mais

negativa na transição de EA = SEQ2-EA11 para  EA = SEQ2-EA1229(TABELA 5.10).

TABELA 5.10 - Transição SEQ2-EA11 → SEQ2-EA12, em que a VEA (média de todos os canais, para

todas as ondas cerebrais) torna-se mais negativa, no grupo M.

Transição EA-SEQ2
Grupo M

 VEA (para todas as ondas, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = -4.00 %

«Deep chillout» → «Self-hypnosis, complex»

EA=SEQ2-EA11: estimula relaxamento EA=SEQ2-EA12:  predisposição para a hipnose

Para  o  grupo  NM,  as  maiores  variações  da  média  da  VEA,  tornando-a  mais  negativa

(aumentando a intensidade das alterações EEG e a supressão dos sinais) ocorrem em três transições

(TABELA 5.11).

TABELA 5.11 - Transições de EA na SEQ2, em que a VEA (média de todos os canais, para todas as

ondas cerebrais) torna-se mais negativa, no grupo NM.

Transição EA-SEQ2
Grupo NM

 VEA (para todas as ondas, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-3.44 ± 0.85) %

    «Mind awake & body asleep - Trance meditation» → «Learning aid»

EA=SEQ2-EA2: estimula relaxamento EA=SEQ2-EA3:  concentração

                      «Quick mental refresher, end relaxed» → «Deep chillout»

EA=SEQ2-EA10: reset mental EA=SEQ2-EA11:  estimula relaxamento

                  «Self-hypnosis, simple repeating sound» → «Modulations»

EA=SEQ2-EA13:  predisposição para a hipnose EA=SEQ2-EA14:  sons binaurais modulados30

27 Segundo o preset editado e criado para o programa BrainWave GeneratorR .

28 Segundo o preset editado e criado para o programa SbaGenR .

29 Para esta transição, EA = SEQ2-EA11 → EA = SEQ2-EA12, ocorre a maior variação da VEA (VEA-4 %) do
conjunto de todas as transições, para o grupo M.

30 Nesta transição, SEQ2-EA13→SEQ2-EA14, ocorre a maior variação da VEA (VEA-4.4%), no grupo NM.
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Para  as  ondas  cerebrais  delta e  para  o  grupo  NM,  a  média  da  VEA  torna-se

significativamente mais negativa em quatro transições (TABELA 5.12).

TABELA 5.12 - Transições de EA na SEQ2, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

delta) torna-se mais negativa, no grupo NM.

Transições EA-SEQ2
Grupo NM

VEA (para as ondas delta, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-5.51 ± 1.39) %

    «Mind awake & body asleep - Trance meditation» → «Learning aid»

EA=SEQ2-EA2: estimula relaxamento EA=SEQ2-EA3: concentração

                                                                      «Calm» → «Studying aid»

EA=SEQ2-EA7: estimula relaxamento EA=SEQ2-EA8: aumenta a concentração

                                                          «Deep chillout» → «Self-hypnosis, complex»

EA=SEQ2-EA11: estimula relaxamento EA=SEQ2-EA12: predisposição para hipnose

                                                            «Modulations» → «12 Hz Modulation»

EA=SEQ2-EA14: sons binaurais modulados EA=SEQ2-EA15:   EAB com FB = 12 Hz

Para o grupo M, a VEA torna-se mais negativa em quatro transições (TABELA 5.13).

TABELA 5.13 - Transições de EA na SEQ2, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

delta) torna-se mais negativa, no grupo M.

Transições EA-SEQ2
Grupo M

VEA (para as ondas delta, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-6.26 ± 1.99) %

              «Mind power» → «Concentration»

EA=SEQ2-EA4: estimula a concentração EA=SEQ2-EA5: estimula a concentração

     «Learning aid (for studying) - Learn & memorize» → «Quick mental refresher, end relaxed»

EA=SEQ2-EA9: estimula a memorização EA=SEQ2-EA10: reset mental

                  «Self-hypnosis, simple repeating sound» → «Modulations»

EA=SEQ2-EA13: predisposição para a hipnose EA=SEQ2-EA14: sons binaurais modulados

                                                            «Modulations» → «12 Hz Modulation»

EA=SEQ2-EA14: sons binaurais modulados EA=SEQ2-EA15: EAB com FB = 12 Hz

Para as ondas cerebrais teta e para o grupo NM, a média da VEA torna-se significativamente

mais negativa em quatro transições (TABELA 5.14). 
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TABELA 5.14 - Transições de EA na SEQ2, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

teta) torna-se mais negativa, no grupo NM.

Transições EA-SEQ2
Grupo NM

VEA (para as ondas teta, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-3.18 ± 0.66) %

   «Shaman dream - Border meditation & sleep» → «Mind awake & body asleep - Trance meditation»

EA=SEQ2-EA1:  estimula relaxamento EA=SEQ2-EA2:  estimula relaxamento

«Mind awake & body asleep - Trance meditation» → «Learning aid»

EA=SEQ2-EA2: estimula relaxamento EA=SEQ2-EA3: estimula a concentração

«Studying aid - To concentrate and think clearly» → «Modulations»

EA=SEQ2-EA8: estimula a concentração EA=SEQ2-EA9: estimula a memorização

                                    «Self-hypnosis, complex» → «Self-hypnosis, simple repeating sound»

EA=SEQ2-EA12: predisposição para a hipnose EA=SEQ2-EA13: predisposição para a hipnose

Para o grupo M, a VEA torna-se mais negativa em cinco transições (TABELA 5.15).

TABELA 5.15 - Transições de EA na SEQ2, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

teta) torna-se mais negativa, no grupo M.

Transições EA-SEQ2
Grupo M

VEA (para as ondas teta, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-6.61 ± 4.21) %

   «Shaman dream - Border meditation & sleep» → «Mind awake & body asleep - Trance meditation»

EA=SEQ2-EA1:  estimula relaxamento EA=SEQ2-EA2:  estimula relaxamento

  «Mind power» → «Concentration»

EA=SEQ2-EA4: estimula a concentração EA=SEQ2-EA5: estimula a concentração

«Learning aid (for studying) - Learn & memorize» → «Quick mental refresher, end relaxed»

EA=SEQ2-EA9: estimula a memorização EA=SEQ2-EA10: reset mental

                                                      «Modulations» → «12 Hz Modulation»

EA=SEQ2-EA14: sons binaurais modulados EA=SEQ2-EA15: EAB com FB = 12 Hz

                                                 «Drop sequence» → «Epileptic»

EA=SEQ2-EA16: sons modulados «descida» EA=SEQ2-EA17: som «epiléptico»

Para as ondas cerebrais alfa e para o grupo NM, a média da VEA torna-se significativamente

mais negativa em seis transições (TABELA 5.16).
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TABELA 5.16 - Transições de EA na SEQ2, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

alfa) torna-se mais negativa, no grupo NM.

Transições EA-SEQ2
Grupo NM

VEA (para as ondas alfa, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-6.99 ± 4.02) %

   «Shaman dream - Border meditation & sleep» → «Mind awake & body asleep - Trance meditation»

EA=SEQ2-EA1:  estimula relaxamento EA=SEQ2-EA2:  estimula relaxamento

                                                     «Learning aid» → «Mind power»

EA=SEQ2-EA3: estimula a concentração EA=SEQ2-EA4: estimula a concentração

                                                   «Concentration» → «Focus»

EA=SEQ2-EA5: estimula a concentração EA=SEQ2-EA6: estimula concentração/ foco

«Studying aid - To concentrate and think clearly» → «Modulations»

EA=SEQ2-EA8: estimula a concentração EA=SEQ2-EA9: estimula a memorização

                «Quick mental refresher, end relaxed» → «Deep chillout»

EA=SEQ2-EA10: reset mental EA=SEQ2-EA11:  estimula relaxamento

            «Self-hypnosis, simple repeating sound» → «Modulations»

EA=SEQ2-EA13: predisposição para a hipnose EA=SEQ2-EA14: sons binaurais modulados

Para o grupo M, a VEA torna-se mais negativa em quatro transições (TABELA 5.17).

TABELA 5.17 - Transições de EA na SEQ2, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

alfa) torna-se mais negativa, no grupo M.

Transições EA-SEQ2
Grupo M

VEA (para as ondas alfa, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-5.04 ± 1.85) %

  «Mind power» → «Concentration»

EA=SEQ2-EA4: estimula a concentração EA=SEQ2-EA5: estimula a concentração

                                                   «Concentration» → «Focus»

EA=SEQ2-EA5: estimula a concentração EA=SEQ2-EA6: estimula concentração/ foco

                                    «Self-hypnosis, complex» → «Self-hypnosis, simple repeating sound»

EA=SEQ2-EA12: predisposição para a hipnose EA=SEQ2-EA13: predisposição para a hipnose

                                             «12 Hz Modulation» → «Drop sequence»

EA=SEQ2-EA15: EAB com FB = 12 Hz EA=SEQ2-EA16: sons modulados «descida»

Para as ondas cerebrais beta e para o grupo NM, a média da VEA torna-se significativamente

mais negativa em três transições (TABELA 5.18).
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TABELA 5.18 - Transições de EA na SEQ2, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

beta) torna-se mais negativa, no grupo NM.

Transições EA-SEQ2
Grupo NM

VEA (para as ondas beta, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-4.64 ± 1.28) %

«Mind awake & body asleep - Trance meditation» → «Learning aid»

EA=SEQ2-EA2: estimula relaxamento EA=SEQ2-EA3: estimula a concentração

                                                                 «Calm» → «Studying aid»

EA=SEQ2-EA7: estimula relaxamento EA=SEQ2-EA8: aumenta a concentração

            «Self-hypnosis, simple repeating sound» → «Modulations»

EA=SEQ2-EA13: predisposição para a hipnose EA=SEQ2-EA14: sons binaurais modulados

Para o grupo M, a VEA torna-se mais negativa em duas transições (TABELA 5.19).

TABELA 5.19 - Transições de EA na SEQ2, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

beta) torna-se mais negativa, no grupo M.

Transições EA-SEQ2
Grupo M

VEA (para as ondas beta, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-4.84 ± 2.71) %

                                                    «Deep chillout» → «Self-hypnosis, complex»

EA=SEQ2-EA11: estimula relaxamento EA=SEQ2-EA12: predisposição para hipnose

            «Self-hypnosis, simple repeating sound» → «Modulations»

EA=SEQ2-EA13: predisposição para a hipnose EA=SEQ2-EA14: sons binaurais modulados

Comparando os resultados obtidos para os grupos NM e M, para a média total da VEA para

todos  os  canais  e  para  todas  as  ondas  cerebrais,  verifica-se  que  existem  três  ocorrências

coincidentes  com  transições  de  EA no  grupo  NM (em  que  ocorrem  as  alterações  nos  estados

mentais,  sugeridas  pelos  presets criados  para  o  software que  gerou  os  EA,  relaxamento  →

concentração, reset mental → relaxamento e, hipnose → modulações), em que a VEA se torna mais

negativa, enquanto que no grupo M, são duas as transições em que a VEA também se torna mais

negativa (concentração → concentração e relaxamento → hipnose). Face a este resultado, sugere-se

que o grupo NM, nesta SEQ2 de EA, foi mais reactivo do que o grupo M. O aumento da intensidade

das  alterações  EEG no  grupo  NM,  nas  transições  anteriormente  apontadas,  acompanhado  pelo

aumento  da  supressão  dos  sinais  EEG,  sugerindo  a  activação  de  áreas  do  córtex  cerebral

responsáveis pelo processamento cognitivo, poderão ser justificados pela necessidade de um maior

esforço cognitivo para tentar compreender os EA (embora estes sejam, como na SEQ1, não musicais,
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EANM), enquanto que o grupo M «entende» os EA de uma forma mais directa e rápida. Sugere-se,

assim, como ocorrido para a SEQ1, que o grupo NM tem uma  cognição distinta do grupo M, na

presença de EAB complexos, como os que foram criados para a SEQ2.

Nas transições relaxamento → concentração (EAB2 → EAB3 e EAB7 → EAB8), destaca-se

ainda o resultado da VEA, na média para as  ondas cerebrais beta, tornar-se mais negativa para o

grupo NM, enquanto que no grupo M, pouco varia. Contudo, na transição relaxamento → hipnose,

para a mesma análise nas ondas cerebrais beta, a VEA torna-se mais negativa no grupo M, enquanto

que  no  grupo  NM  pouco  varia.  Apenas  na  transição  hipnose  →  modulações  (EAB  complexos

modulados) se verifica, para ambos os grupos, que a VEA se torna mais negativa (intensas alterações

EEG).

5.3. Média total da VEA para todos os canais, em 

função dos EA da SEQ3, nos grupos NM e M

Procedeu-se à análise exploratória da média total da VEA, para todos os canais, para os

grupos NM e M, em função dos EA da SEQ3, para: i) todas as ondas cerebrais (FIGURA 5.11), ii) as

ondas delta (FIGURA 5.12), iii) teta (FIGURA 5.13), iv) alfa (FIGURA 5.14) e, v) beta (FIGURA 5.15).

5.3.1. VEA dos EA-SEQ3: todas as ondas cerebrais
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FIGURA 5.11 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para todas

as ondas cerebrais, para a SEQ3 de EA, para os grupos NM e M.



5.3.2. VEA dos EA-SEQ3: ondas cerebrais delta

5.3.3. VEA dos EA-SEQ3: ondas cerebrais teta
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FIGURA 5.13 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para as

ondas cerebrais teta, EA da SEQ3, para os grupos NM e M.

FIGURA 5.12 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para as

ondas cerebrais delta, EA da SEQ3, para os grupos NM e M.



5.3.4. VEA dos EA-SEQ3: ondas cerebrais alfa

5.3.5. VEA dos EA-SEQ3: ondas cerebrais beta
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FIGURA 5.15 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para as

ondas cerebrais beta, EA da SEQ3, para os grupos NM e M.

FIGURA 5.14 - Representação gráfica da média total da VEA e respectivos desvios padrão para as

ondas cerebrais alfa, EA da SEQ3, para os grupos NM e M.



Resumem-se os resultados da VEA para as transições entre os EA da SEQ3 (TABELA 5.20).

TABELA 5.20 - Resultados da VEA para as transições entre os EA da SEQ3.

Verifica-se que a média total da VEA, como para a SEQ1 e para a SEQ2, é sempre  negativa,

aumentanto e diminuindo ao longo da sequência dos EA (FIGURA 5.11). Os traçados da VEA para os

grupos  NM e  M  são  distintos,  apresentando  algumas  diferenças  significativas  a  realçar.  Para  o

primeiro EA, a VEA tem aproximadamente o mesmo valor nos grupos NM e M. Em média, no grupo

M,  a  VEA tende a tornar-se menos negativa  (diminuindo  a intensidade das  alterações EEG e a

supressão dos sinais EEG) nos três EA seguintes, enquanto que no grupo NM, a VEA torna-se mais

negativa para o EA = SEQ3-EA3 (excerto de gravação de bebé a chorar - som de alerta/ cuidado).

Esta ocorrência não foi detectada no grupo M. Contudo, neste grupo, verifica-se que a VEA se torna
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Transições EA

SEQ3-EA1 → SEQ3-EA2 EANM → EANM

SEQ3-EA2 → SEQ3-EA3 EANM → EANM

SEQ3-EA3 → SEQ3-EA4 EANM → EANM

SEQ3-EA4 → SEQ3-EA5 EANM → EANM

SEQ3-EA5 → SEQ3-EA6 EANM → EMPE

SEQ3-EA6 → SEQ3-EA7 EMPE → EMPE

SEQ3-EA7 → SEQ3-EA8 EMPE → EMPE

SEQ3-EA8 → SEQ3-EA9 EMPE → EMPE

SEQ3-EA9 → SEQ3-EA10 EMPE → EME

SEQ3-EA10 → SEQ3-EA11 EME → EME

SEQ3-EA11 → SEQ3-EA12 EME → EME

SEQ3-EA12 → SEQ3-EA13 EME → EME

SEQ3-EA13 → SEQ3-EA14 EME → EMEV

SEQ3-EA14 → SEQ3-EA15 EMEV → EMEV

SEQ3-EA15 → SEQ3-EA16 EMEV → EMEV

SEQ3-EA16 → SEQ3-EA17 EMEV → EMEV

Transições 
Categorização

Todas as ondas 
cerebrais

Ondas delta 
[0.5 , 4] Hz

Ondas teta 
[4 , 8] Hz

Ondas alfa 
[8 , 12] Hz

Ondas beta 
[12 , 30] Hz

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

VEA%
(NM)

VEA% 
(M)

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,651

-negativa 
(pouco) 
VEA   
1,333

quase igual 
VEA   
0,371

+negativa 
VEA   
-8,549

- negativa 
VEA   
7,473

quase igual 
VEA   
-0,321

quase igual 
VEA   
-0,88

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,28

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,204

- negativa 
VEA   
4,7

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,435

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,673

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,044

- negativa 
VEA   
6,033

+ negativa 
VEA   
-3,926

- negativa 
VEA   
3,345

- negativa 
VEA   
2,621

- negativa 
VEA   
2,84

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,647

quase igual 
VEA   
0,072

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,422

quase igual 
VEA   
-0,56

+negativa 
VEA   
-3,133

+ negativa 
VEA   
-3,19

- negativa 
VEA   
6,065

+ negativa 
VEA   
-2,91

quase igual 
VEA   
0,927

+ negativa 
VEA   
-3,985

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,513

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,307

quase igual 
VEA   
0,212

+ negativa 
VEA   
-5,479

- negativa 
VEA   
3,961

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,377

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,448

+ negativa 
VEA   
-3,28

quase igual 
VEA   
-0,297

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,451

quase igual 
VEA   
0,083

+ negativa 
VEA   
-7,552

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,15

- negativa 
VEA   
7,526

quase igual 
VEA   
-0,049

- negativa 
VEA   
10,46

quase igual 
VEA   
0,965

- negativa 
VEA   

10,954

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,396

- negativa 
VEA   
8,975

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,181

- negativa 
VEA   
5,791

+ negativa 
VEA   
-3,248

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,733

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,279

+ negativa 
VEA   
-8,973

+ negativa 
VEA  -8 

+ negativa 
VEA   

-13,915

+ negativa 
VEA   
-8,504

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,374

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,252

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,671

quase igual 
VEA   
0,347

+ negativa 
VEA   
-3,584

+ negativa 
VEA   
-5,082

+ negativa 
VEA   
-4,844

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,887

- negativa 
VEA   
3,422

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,173

+ negativa 
VEA   
-9,922

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,549

+ negativa 
VEA   
-3,452

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,371

quase igual 
VEA   
0,732

quase igual 
VEA   
0,645

- negativa 
VEA   
3,036

+ negativa 
VEA   
-3,449

quase igual 
VEA   
-0,61

+ negativa 
VEA   
-2,933

quase igual 
VEA   
0,39

+ negativa 
VEA   
-2,677

quase igual 
VEA   
0,595

- negativa 
VEA   
2,988

- negativa 
VEA   
3,904

- negativa 
VEA   
6,507

- negativa 
VEA   
3,092

- negativa 
VEA   
4,513

- negativa 
VEA   
3,427

- negativa 
VEA   
4,973

- negativa 
VEA   
5,946

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,427

- negativa 
VEA   
3,736

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,285

quase igual 
VEA   
0,27

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,734

- negativa 
VEA   

12,138

quase igual 
VEA   
0,072

- negativa 
VEA   
8,382

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,378

+negativa 
VEA   
-2,811

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,466

+ negativa 
VEA   
-3,486

- negativa 
VEA   
3,281

+ negativa 
VEA   
-5,831

+ negativa 
VEA   
-3,201

+ negativa 
VEA   

-13,739

- negativa 
VEA   
4,265

+ negativa 
VEA   

-11,379

- negativa 
VEA   
2,982

+negativa 
VEA   
-5,238

- negativa 
VEA   
4,569

+ negativa 
VEA   
-2,972

+ negativa 
VEA   
-2,506

- negativa 
VEA   
4,876

quase igual 
VEA   
-0,582

quase igual 
VEA   
0,514

+ negativa 
VEA   
-5,569

- negativa 
VEA   
8,764

+ negativa 
VEA   
-3,266

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
1,971

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,085

- negativa 
VEA   
5,627

- negativa 
VEA   
4,012

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,256

quase igual 
VEA   
0,639

- negativa 
VEA   
7,606

- negativa 
VEA   
8,198

+ negativa 
VEA   
-3,908

- negativa 
VEA   
8,97

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,797

- negativa 
VEA   
2,73

+ negativa 
VEA   
-2,516

quase igual 
VEA   
-0,431

- negativa 
VEA   
4,075

- negativa 
VEA   
7,278

- negativa 
(pouco9 

VEA   
1,893

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,252

- negativa 
VEA   
6,546

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,442

- negativa 
VEA   

11,092

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-1,293

- negativa 
(pouco) 
VEA   
2,452

quase igual 
VEA   
-0,873

+ negativa 
VEA   
-7,357

+ negativa 
VEA   
-2,723

+ negativa 
VEA   
-9,952

+ negativa 
VEA   
-4,055

+ negativa 
VEA   
-10,12

+ negativa 
(pouco) 
VEA   
-2,092

+ negativa 
VEA   
-8,067

quase igual 
VEA   
0,516

+ negativa 
VEA   
-6,008

quase igual 
VEA   
-0,886

- negativa 
(pouco) 
VEA   
1,267

- negativa 
VEA   
8,709

+negativa 
VEA   
-2,781

- negativa 
VEA   
4,355

+ negativa 
VEA   
-4,373

+ negativa 
VEA   
-4,555

- negativa 
VEA   
3,143

+ negativa 
VEA   
-3,368

- negativa 
VEA   
3,003



bastante negativa para o EA = SEQ3-EA5 (excerto de gravação do vento e porta a ranger  - ambiente

assustador), evidenciando uma maior reactividade em relação ao grupo NM, sugerindo-se a activação

de áreas do córtex cerebral responsáveis pelo processamento cognitivo.

A partir de EA = SEQ3-EA6, coincidente com a alteração da categorização sonora EANM →

EMPE, onde ocorre a transição dos EA não musicais para musicais, a VEA tende a tornar-se mais

negativa.  Na  transição   EA =  SEQ3-EA9  →  EA =  SEQ3-EA10,  correspondente  à  mudança  de

categorização sonora EMPE → EME (em que aumenta a complexidade da estruturação musical),

constata-se quer, para ambos os grupos, a VEA tende a tornar-se menos negativa.

No grupo M, a VEA é, de uma maneira geral, menos negativa do que no grupo NM, o que

parece, em média, ocorrer na globalidade da sequência dos EA, embora, pontualmente (em SEQ3-

EA5, SEQ3-EA8, SEQ3-EA12 e SEQ3-EA14) existam excepções. Uma delas acontece na transição

EA = SEQ3-EA13 → EA = SEQ3-EA14, coincidente com a alteração da categorização sonora  EME

→ EMEV (inclusão de voz/ mensagem verbal). Aqui, a VEA torna-se mais negativa, enquanto que no

grupo NM, tende a tornar-se menos negativa.

A média da VEA para todos os canais, para todas as ondas cerebrais, no grupo NM, torna-se

significativamente mais negativa (evidenciando o aumento da intensidade das alterações EEG no

escalpe) em duas transições (TABELA 5.21).

TABELA 5.21 - Transições de EA na SEQ3, em que a VEA (média de todos os canais, para todas as

ondas cerebrais) torna-se mais negativa, no grupo NM.

Transições EA-SEQ3
Grupo NM

VEA (todas as ondas cerebrais, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-2.88 ± 0.52) %

                                     «Ritmo Hip hop (ritmo)» → «Ritmo House (ritmo/ dança)»

EA=SEQ3-EA6:  EMPE EA=SEQ3-EA7: EMPE

                                                      «Música jazz» → «Música clássica»

EA=SEQ3-EA12: EME EA=SEQ3-EA13: EME

No grupo M, a VEA torna-se mais negativa em quatro transições (TABELA 5.22).

TABELA 5.22 - Transições de EA na SEQ3, em que a VEA (média de todos os canais, para todas as

ondas cerebrais) torna-se mais negativa, no grupo M.

Transições EA-SEQ3
Grupo M

VEA (todas as ondas cerebrais, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-5.56 ± 1.55) %

                «Enxame de abelhas (alerta/ perigo)» → «Vento e porta a ranger (ambiente assustador)»

EA=SEQ3-EA4:  EANM EA=SEQ3-EA5: EANM

                           «Ritmo House (ritmo/ dança)» → «Pad “Mantra” (som relaxante)»

EA=SEQ3-EA7: EMPE EA=SEQ3-EA8: EMPE

                                                 «Música arábica» → «Música jazz»

EA=SEQ3-EA11: EME EA=SEQ3-EA12: EME

                                                   «Fado cantado» → «Hip hop cantado»

EA=SEQ3-EA15: EMEV EA=SEQ3-EA16: EMEV
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Para a média da VEA nas ondas cerebrais delta, no grupo NM, existem quatro transições que

a tornam mais negativa (TABELA 5.23).

TABELA 5.23 - Transições de EA na SEQ3, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

cerebrais delta) torna-se mais negativa, no grupo NM.

Transições EA-SEQ3
Grupo NM

VEA (para as ondas delta, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-3.53 ± 1.05) %

                        «Bebé a chorar (alerta/ cuidado)» → «Enxame de abelhas (alerta/ perigo)»

EA=SEQ3-EA3:  EANM EA=SEQ3-EA4: EANM

                           «Ritmo House (Ritmo/ dança)» → «Pad “Mantra” (som relaxante)»

EA=SEQ3-EA7: EMPE EA=SEQ3-EA8: EMPE

                                                 «Música arábica» → «Música jazz»

EA=SEQ3-EA11: EME EA=SEQ3-EA12: EME

                                                   «Fado cantado» → «Hip hop cantado»

EA=SEQ3-EA15: EMEV EA=SEQ3-EA16: EMEV

No grupo M, existem sete transições que tornam a média da VEA mais negativa (TABELA 5.24).

TABELA 5.24 - Transições de EA na SEQ3, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

cerebrais delta) torna-se mais negativa, no grupo M.

Transições EA-SEQ3
Grupo M

VEA (para as ondas delta, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-7.43 ± 4.00) %

                                            «Pink Noise (ruído)» → «Beira-mar, na praia (ambiente marítimo)»

EA=SEQ3-EA1:  EANM EA=SEQ3-EA2: EANM

                        «Bebé a chorar (alerta/ cuidado)» → «Enxame de abelhas (alerta/ perigo)»

EA=SEQ3-EA3:  EANM EA=SEQ3-EA4: EANM

                                     «Ritmo Hip hop (ritmo)» → «Ritmo House (ritmo/ dança)»

EA=SEQ3-EA6:  EMPE EA=SEQ3-EA7: EMPE

                           «Ritmo House (Ritmo/ dança)» → «Pad “Mantra” (som relaxante)»

EA=SEQ3-EA7: EMPE EA=SEQ3-EA8: EMPE

                                                 «Música arábica» → «Música jazz»

EA=SEQ3-EA11: EME EA=SEQ3-EA12: EME

                                                   «Fado cantado» → «Hip hop cantado»

EA=SEQ3-EA15: EMEV EA=SEQ3-EA16: EMEV

                                                   «Hip hop cantado» → «Ópera»

EA=SEQ3-EA16: EMEV EA=SEQ3-EA17: EMEV

Para  as  ondas  cerebrais  teta,  no  grupo  NM,  a  VEA torna-se  mais  negativa  em  cinco

transições de EA (TABELA 5.25).
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TABELA 5.25 - Transições de EA na SEQ3, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

cerebrais teta) torna-se mais negativa, no grupo NM.

Transições EA-SEQ3
Grupo NM

VEA (para as ondas teta, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-5.00 ± 1.86) %

          «Beira-mar, na praia (ambiente marítimo)» → «Bebé a chorar (alerta/ cuidado)»

EA=SEQ3-EA2:  EANM EA=SEQ3-EA3: EANM

                                       «Ritmo Hip hop (ritmo)» → «Ritmo House (ritmo/ dança)»

EA=SEQ3-EA6:  EMPE EA=SEQ3-EA7: EMPE

                        «Pad «Mantra» (som relaxante)» → «Pad «Relaxamento» (som relaxante)»

EA=SEQ3-EA8:  EMPE EA=SEQ3-EA9: EMPE

                                                      «Música jazz» → «Música clássica»

EA=SEQ3-EA12: EME EA=SEQ3-EA13: EME

                                                   «Fado cantado» → «Hip hop cantado»

EA=SEQ3-EA15: EMEV EA=SEQ3-EA16: EMEV

Para o grupo M existem sete transições (TABELA 5.26).

TABELA 5.26 - Transições de EA na SEQ3, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

cerebrais teta) torna-se mais negativa, no grupo M.

Transições EA-SEQ3
Grupo M

VEA (para as ondas teta, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-7.13 ± 4.54) %

                        «Bebé a chorar (alerta/ cuidado)» → «Enxame de abelhas (alerta/ perigo)»

EA=SEQ3-EA3:  EANM EA=SEQ3-EA4: EANM

                 «Enxame de abelhas (alerta/ perigo)» → «Vento e porta a ranger (ambiente assustador)»

EA=SEQ3-EA4:  EANM EA=SEQ3-EA5: EANM

                                       «Ritmo Hip hop (ritmo)» → «Ritmo House (ritmo/ dança)»

EA=SEQ3-EA6:  EMPE EA=SEQ3-EA7: EMPE

                                                 «Música arábica» → «Música jazz»

EA=SEQ3-EA11: EME EA=SEQ3-EA12: EME

                                                «Música clássica» → «Cantos gregorianos»

EA=SEQ3-EA13: EME EA=SEQ3-EA14: EMEV

                                                   «Fado cantado» → «Hip hop cantado»

EA=SEQ3-EA15: EMEV EA=SEQ3-EA16: EMEV

                                               «Hip hop cantado» → «Ópera»

EA=SEQ3-EA16: EMEV EA=SEQ3-EA17: EMEV
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Para as  ondas cerebrais alfa, no grupo NM, contam-se quatro transições de EA em que a

média da VEA torna-se mais negativa (TABELA 5.27).

TABELA 5.27 - Transições de EA na SEQ3, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

cerebrais alfa) torna-se mais negativa, no grupo NM.

Transições EA-SEQ3
Grupo NM

VEA (para as ondas alfa, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-4.81 ± 2.56) %

                                       «Ritmo Hip hop (ritmo)» → «Ritmo House (ritmo/ dança)»

EA=SEQ3-EA6:  EMPE EA=SEQ3-EA7: EMPE

                         «Pad «Mantra» (som relaxante)» → «Pad «Relaxamento» (som relaxante)»

EA=SEQ3-EA8:  EMPE EA=SEQ3-EA9: EMPE

                                                      «Música jazz» → «Música clássica»

EA=SEQ3-EA12: EME EA=SEQ3-EA13: EME

                                               «Hip hop cantado» → «Ópera»

EA=SEQ3-EA16: EMEV EA=SEQ3-EA17: EMEV

Enquanto que no grupo M, a VEA torna-se mais negativa em cinco transições EA (TABELA 5.28).

TABELA 5.28 - Transições de EA na SEQ3, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

cerebrais alfa) torna-se mais negativa, no grupo M.

Transições EA-SEQ3
Grupo M

VEA (para as ondas alfa, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-6.00 ± 2.94) %

                        «Bebé a chorar (alerta/ cuidado)» → «Enxame de abelhas (alerta/ perigo)»

EA=SEQ3-EA3:  EANM EA=SEQ3-EA4: EANM

                            «Ritmo House (Ritmo/ dança)» → «Pad “Mantra” (som relaxante)»

EA=SEQ3-EA7: EMPE EA=SEQ3-EA8: EMPE

                                            «Música electrónica» → «Música arábica»

EA=SEQ3-EA10: EME EA=SEQ3-EA11: EME

                                                 «Música arábica» → «Música jazz»

EA=SEQ3-EA11: EME EA=SEQ3-EA12: EME

                                                   «Fado cantado» → «Hip hop cantado»

EA=SEQ3-EA15: EMEV EA=SEQ3-EA16: EMEV

Finalizando a análise para as  ondas cerebrais  beta,  no grupo NM, a  VEA torna-se mais

negativa em duas transições (TABELA 5.29).
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TABELA 5.29 - Transições de EA na SEQ3, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

cerebrais beta) torna-se mais negativa, no grupo NM.

Transições EA-SEQ3
Grupo NM

VEA (para as ondas beta, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-3.02 ± 0.49) %

                         «Pad «Mantra» (som relaxante)» → «Pad «Relaxamento» (som relaxante)»

EA=SEQ3-EA8:  EMPE EA=SEQ3-EA9: EMPE

                                               «Hip hop cantado» → «Ópera»

EA=SEQ3-EA16: EMEV EA=SEQ3-EA17: EMEV

No grupo M existem seis transições de EA que tornam a VEA mais negativa (TABELA 5.30).

TABELA 5.30 - Transições de EA na SEQ3, em que a VEA (média de todos os canais, para as ondas

cerebrais beta) torna-se mais negativa, no grupo M.

Transições EA-SEQ3
Grupo M

VEA (para as ondas beta, todos os canais) torna-se + negativa

ΔVEA = (-4.33 ± 1.99) %

                 «Enxame de abelhas (alerta/ perigo)» → «Vento e porta a ranger (ambiente assustador)»

EA=SEQ3-EA4:  EANM EA=SEQ3-EA5: EANM

                            «Ritmo House (Ritmo/ dança)» → «Pad “Mantra” (som relaxante)»

EA=SEQ3-EA7: EMPE EA=SEQ3-EA8: EMPE

                                            «Música electrónica» → «Música arábica»

EA=SEQ3-EA10: EME EA=SEQ3-EA11: EME

                                                 «Música arábica» → «Música jazz»

EA=SEQ3-EA11: EME EA=SEQ3-EA12: EME

                                                «Música clássica» → «Cantos gregorianos»

EA=SEQ3-EA13: EME EA=SEQ3-EA14: EMEV

                                                   «Fado cantado» → «Hip hop cantado»

EA=SEQ3-EA15: EMEV EA=SEQ3-EA16: EMEV

Sugere-se que o grupo NM aplica um investimento cognitivo processual mais acentuado para

interpretar  os  EA,  em contraste  com o  grupo  M que  possui  as  ferramentas  da  linguagem e  da

expressão musicais, apontando para a evidência de não ser necessária a utilização de operações de

cognição complexas e de memória.

Embora tendo presente  a forte tendência idiossincrática e heterogénea nas respostas EEG

dos  voluntários,  que  dependem  de  uma  variedade  complexa  e  de  difícil  controlo  individual

sociocultural,  histórico,  educacional,  familiar  e  contextual  (a apreciação  e  o  entendimento  da

linguagem musical dependem da educação, do contexto cultural e de factores sociais [7]), verifica-se

que o aumento da complexidade dos EA, nomeadamente, na transição para os musicais, variam a

VEA e nalgumas situações, tornam o seu valor mais negativo, sugerindo a presença de importantes

alterações  nos  estados  cognitivos  e  emocionais,  com  maior  expressão  aquando  dos  EA mais

complexos  -  musicais  estruturados com voz  humana.  Estes  resultados  validam a  concepção  da

categorização sonora dos EA.
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5.4. Comparação da média total da VEA para todos

os canais, nos grupos NM, M e NM+M:

EAM, EAB e restantes EA

Procedeu-se à comparação da média total da VEA, para todos os canais, todos os EAM,

todos os EAB e restantes EA31, para os grupos NM, M e Todos (NM+M), para:  i) todas as ondas

cerebrais (FIGURA 5.16), ii) as ondas delta (FIGURA 5.17), iii) teta (FIGURA 5.18), iv) alfa (FIGURA

5.19) e, v) beta (FIGURA 5.20).

5.4.1. VEA de todos os EAM, todos os EAB e restantes EA:

todas as ondas cerebrais

FIGURA 5.16 - Representação gráfica da média total da VEA para todos os canais, para todas as

ondas cerebrais, para todos os EAM, EAB e restantes EA, para os grupos NM, M e NM+M.

Comparando os resultados obtidos da média da VEA para todos os canais, para todas as

ondas cerebrais, de todos os EA monaurais, todos os EA binaurais e todos os restantes EA, pode-se

constatar que, no grupo NM, embora com variações pequenas, as alterações médias globais EEG

entre a EAM e a EAB, são mais intensas para os EA binaurais, enquanto que para os restantes EA,

as alterações EEG são superiores aos EA monaurais e EA binaurais. No grupo M, as alterações EEG

são mais intensas para os EA monaurais, enquanto que para os EA binaurais e restantes EA, ocorrem

praticamente com o mesmo valor da VEA. Para o conjunto NM+M, a VEA dos EAM é a mais negativa.

31 Os estimulos auditivos EA1e EA2 da SEQ1, e todos os EA da SEQ3.
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5.4.2. VEA de todos os EAM, todos os EAB e restantes EA:

ondas cerebrais delta

FIGURA 5.17 - Representação gráfica da média total da VEA para todos os canais, para as ondas
cerebrais delta, para todos os EAM, EAB e restantes EA, para os grupos NM, M e NM+M.

5.4.3. VEA de todos os EAM, todos os EAB e restantes EA:

ondas cerebrais teta

FIGURA 5.18 - Representação gráfica da média total da VEA para todos os canais, para as ondas
cerebrais teta, para todos os EAM, EAB e restantes EA, para os grupos NM, M e NM+M.
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5.4.4. VEA de todos os EAM, todos os EAB e restantes EA:

ondas cerebrais alfa

FIGURA 5.19 - Representação gráfica da média total da VEA para todos os canais, para as ondas
cerebrais alfa, para todos os EAM, EAB e restantes EA, para os grupos NM, M e NM+M.

5.4.5. VEA de todos os EAM, todos os EAB e restantes EA:

ondas cerebrais beta

FIGURA 5.20 - Representação gráfica da média total da VEA para todos os canais, para as ondas
cerebrais beta, para todos os EAM, EAB e restantes EA, para os grupos NM, M e NM+M.
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5.5. Mapas topográficos da VEA no escalpe dos 

grupos DST, CAN e LND

Embora exploratório (os tamanhos das amostras são pouco comparáveis, 45 DST, 5  CAN e 3

LND) e admitindo, nesta análise, que os grupos DST, CAN e LND são independentes dos grupos NM

e M, geraram-se os mapas topográficos do escalpe para a média total da VEA, para todos os EAE,

para as várias ondas cerebrais (FIGURA 5.21). Utiliza-se o teste não paramétrico de  Kruskal-Wallis

( = 1%) para testar a hipótese nula de que os dados da VEA, nos grupos DST, CAN e LND, provêm

da mesma distribuição.

Dos mapas topográficos  do  escalpe  para  a  distribuição  dos  p-value resultantes  do  teste

estatístico e para as  várias ondas cerebrais, resulta que falha a rejeição da hipótese nula e, desta

forma, para o nível de significância de  = 1%, os dados da VEA, para os grupos DST, CAN e LND,

provêm da mesma distribuição, sugerindo, assim, que as alterações EEG ocorrem em regiões do

córtex que não dependem significativamente da lateralidade.

Comparando os mapas topográficos da VEA no escalpe dos grupos DST e CAN - e utilizando

o teste não paramétrico de Mann-Whitney U ( = 5%) para testar a hipótese nula de que os dados da

VEA,  nos  grupos  DST  e  CAN,  provêm  da  mesma  distribuição  -  constata-se  que  não  existem

diferenças significativas relativamente a assimetrias das alterações EEG nos hemisférios, resultado

validado pelo teste estatístico que, mais uma vez, falha na rejeição da hipótese nula, para o nível de

significância  = 5%. 
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FIGURA 5.21 - Mapas topográficos do escalpe para os grupos DST, CAN e LND.



Alguns estudos sugerem que existem diferenças estruturais importantes e significativas do

cérebro  entre  os  grupos  NM  e  M,  especificamente  no  corpo  caloso,  córtex  motor,  cerebelo e

diferenças no volume de massa cinzenta em determinadas regiões.  A lateralidade é considerada

como a assimetria  funcional mais óbvia que se desenvolve entre o 2.º e o 3.º  ano de vida,  e a

explicação  alternativa  é  que  existem  circuitos  neuronais  permanentes,  que  pré-seleccionam  os

músicos por terem uma organização anatómica mais simétrica na sua representação de mão [77].

Outro estudo [78] sugere que o cérebro dos músicos responde de uma forma mais simétrica à música

e as alterações EEG são maiores ou menores consoante o instrumento que o músico toca.

Neste  contexto,  os  resultados  obtidos  nestes  estudos  revelam  que  os  grupos  NM e  M,

quando segmentados em grupos DST, CAN e LND, poderão apresentar diferentes e significativas

alterações EEG.

5.6. Mapas  topográficos  da  VEA no  escalpe  dos

grupos NM e M

Geraram-se os mapas topográficos do escalpe para a média total da VEA para os EA da

SEQ1 (FIGURAS A.3a - A.3q - Anexo 3), da SEQ2 (FIGURAS A.4a - A.4q - Anexo 4) e da SEQ3

(FIGURAS A.5a - A.5q - Anexo 5) nos grupos NM e M, e para as ondas cerebrais delta, teta, alfa,

low beta, beta e high beta.

Utiliza-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney U ( = 5%) para testar a hipótese nula de

que os dados da VEA, nos grupos NM e M, provêm da mesma distribuição.

Geraram-se  ainda  os  mapas  topográficos  do  escalpe  para  a  distribuição  dos  p-value

resultantes do teste estatístico, para as várias ondas cerebrais.

5.7. Comparação dos mapas topográficos da VEA

no escalpe dos grupos NM e M:

EAM, EAB e restantes EA

Geraram-se os mapas topográficos do escalpe para a média total da VEA para todos os EA

monaurais (SEQ1: EA3, EA5, EA7, EA9, EA10, EA13), todos os EA binaurais (SEQ1: EA4, EA6, EA8,

EA11, EA12, EA14 - EA17; SEQ2: EA1 - EA17) e restantes EA (SEQ1: EA1, EA2; SEQ3: EA1 - EA17)

para as várias ondas cerebrais, para cada um dos grupos NM  (FIGURA 5.22) e M (FIGURA 5.23).
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Utiliza-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis ( = 1%) para testar a hipótese nula de

que os dados da VEA para os EA monaurais, binaurais e restantes EA, para cada um dos grupos NM

e M, provêm da  mesma distribuição.

Dos mapas topográficos  do escalpe  para  a  distribuição  dos  p-value  resultantes  do  teste

estatístico e para as várias ondas cerebrais, resulta que falha a  rejeição da hipótese nula e, desta

forma, para o nível de significância de  = 1%, os dados da VEA para os EA monaurais, binaurais e

restantes EA, para cada um dos grupos NM e M, provêm da mesma distribuição, sugerindo que as

alterações EEG não são significativamente distintas para os EA monaural, binaural e restantes EA.

Para a média total  da VEA para os EAE,  estas alterações não ocorrem em regiões distintas do

escalpe. 
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FIGURA 5.22 - Mapas topográficos do córtex cerebral da média total da VEA para todos os EA
monaurais, todos os EA binaurais e restantes EA, para o grupo NM.

FIGURA 5.22 - Mapas topográficos do escalpe da média total da VEA para todos os EA monaurais,
todos os EA binaurais e restantes EA, para o grupo NM.

FIGURA 5.23 - Mapas topográficos do escalpe da média total da VEA para todos os EA monaurais,
todos os EA binaurais e restantes EA, para o grupo M.



Comparando os mapas topográficos obtidos para o grupo NM e M, e de uma maneira geral

para todas as ondas cerebrais e para todos os EA, ocorrem mais alterações EEG no grupo M do que

no grupo NM. O grupo M evidencia, assim,  uma  maior  reactividade aos  EA, em particular para os

EA monaurais, nas ondas cerebrais delta, teta e alfa (com relevância nas regiões central, parietal e

occipital) e, para os EA binaurais e restantes EA, nas ondas cerebrais delta e teta (com relevância

nas regiões temporal, parietal e occipital).

No grupo NM, as alterações EEG mais evidentes ocorrem nas ondas delta, tanto para os EA

monaurais (regiões parietal e occipital) como para os binaurais (regiões central, parietal e occipital),

enquanto que para as restantes ondas cerebrais não se destacam alterações significativas e as que

ocorrem localizam-se na periferia das regiões frontal,  temporal,  parietal  e occipital,  apresentando

alguma simetria nos hemisférios direito e esquerdo.

Para o caso dos restantes EA existem diferenças entre os grupos NM e M. Para as ondas

teta,  o  grupo  NM apresenta  alterações EEG (simétricas)  essencialmente nas  regiões  tempotal  e

occipital, enquanto que o grupo M apresenta  alterações (quase simétricas) nas regiões temporal,

parietal e occipital. 

Os resultados obtidos revelam que os EAM, os EAB e os restantes EA mostram-se, na média

global da VEA, igualmente eficazes na activação de alterações EEG significativas nas várias regiões

do  escalpe,  existindo,  contudo,  diferenças  observadas  na  intensidade  destas  alterações  e  a

localização onde ocorrem, para os grupos NM e M. A percepção auditiva é, assim, distinta nos dois

grupos.

Os resultados sugerem que os investimentos  dos  processos  cognitivos  e  emocionais

envolvidos  na  percepção  auditiva  nos  dois  grupos  têm diferentes  pesos,  sendo  que  o  grupo  M

conhecendo a linguagem e expressão musicais, processa e descodifica a mensagem sonora dum

modo desigual do grupo NM.

A maior reactividade aos EAE no grupo M parece estar em consonância com os resultados de

alguns estudos que sugerem que o cérebro dos músicos responde de uma forma mais simétrica a EA

[78] e as alterações EEG são maiores do que nos não músicos [79].

5.8. Mapas  dos  EA  potenciadores  de  alterações

EEG no escalpe dos grupos NM e M

Através dos mapas topográficos obtidos no escalpe para o parâmetro VEA, para os vários

ritmos cerebrais, para os EAE da SEQ1 (FIGURAS A.4a - A.4q - Anexo 4), SEQ2 (FIGURAS A.5a -

A.5q - Anexo 5) e SEQ3 (FIGURAS A.6a - A.6q - Anexo 6), para os grupos NM e M, foi possível criar

os mapas dos EA potenciadores de alterações EEG mais intensas (isto é, quando se atingem os

valores máximos do módulo da VEA), numa representação gráfica que possibilita saber qual o EAE

que provoca uma maior alteração EEG numa determinada região (canal EEG) do escalpe, para uma

determinada onda cerebral, para os grupos NM e para o grupo M (FIGURA 5.24 - FIGURA 5.29).
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FIGURA 5.25 - Mapas dos EA-SEQ1 potenciadores de alterações EEG no escalpe (grupo M).

FIGURA 5.24 - Mapas dos EA-SEQ1 potenciadores de alterações EEG no escalpe (grupo NM).
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FIGURA 5.26 - Mapas dos EA-SEQ2 potenciadores de alterações EEG no escalpe (grupo NM).

FIGURA 5.27 - Mapas dos EA-SEQ2 potenciadores de alterações EEG no escalpe (grupo M).



Os mapas  de  EA obtidos  poderão  ser  úteis  para  o  desenvolvimento  de  processos  com

utilidade  na  neuromodulação,  enquanto  técnica  não  invasiva  e  como  alguns  estudos  sugerem,

revelar-se eficaz para aplicação na área clínica como terapia no tratamento de doenças neurológicas

e psiquiátricas, bem como melhorar o desempenho cognitivo.
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FIGURA 5.28 - Mapas dos EA-SEQ3 potenciadores de alterações EEG no escalpe (grupo NM).

FIGURA 5.29 - Mapas dos EA-SEQ3 potenciadores de alterações EEG no escalpe (grupo M).



6. Conclusões

6.1. Contribuições

A  VEA  revelou-se  um  parâmetro  fiável  no  tratamento  de  dados,  suprimindo  factores

situacionais dos voluntários, como o humor, nervosismo, ansiedade, consumo de café, entre outros.

Existindo uma referência de base do escalpe para cada EA e para cada voluntário, a VEA permitiu

medir a intensidade da alteração EEG, do que foi activado no escalpe aquando da audição do EA. A

média total da VEA foi sempre negativa, aumentando e diminuindo ao longo das sequências SEQ1,

SEQ2 e SEQ3 de EA. Os traçados da VEA para os grupos NM e M foram distintos e apresentaram

diferentes tendências. 

A EAM  e  a  EAB  mostraram-se  eficazes  na  activação  de  alterações  EEG  significativas,

existindo, contudo, diferenças observadas na forma como estas alterações variaram para os grupos

NM e M. Comparando os resultados obtidos para a média total da VEA, para todos os canais, conclui-

se que a percepção auditiva foi distinta nos dois grupos, sendo que o grupo M apresentou uma maior

reactividade aos EA em relação ao grupo NM. No grupo M, a inclusão de pink noise e som de riacho

nos EAM e EAB, para FB   2 Hz,  parece alterar significativamente o valor da VEA (mais negativa,

evidenciando a activação de áreas do córtex cerebral dedicadas ao processamento cognitivo).  Para

as ondas cerebrais delta, o grupo NM e o grupo M apresentaram uma reactividade aproximadamente

igual em número de ocorrências coincidentes com intensas alterações EEG nalgumas transições de

EA. Contudo, as alterações ocorreram em transições assumidamente distintas para cada grupo.

Conclui-se que o cérebro humano discrimina os diferentes níveis de complexidade musical,

distinguindo  os  sons  não  musicais  dos  sons  musicais.  No  EA coincidente  com  a  alteração  da

categorização sonora EANM → EMPE (transição dos EA não musicais para musicais) a VEA tendeu a

tornar-se mais negativa. Na mudança de categorização sonora EMPE → EME (em que aumentou a

complexidade da estruturação musical), constatou-se que, para ambos os grupos, a VEA tendeu a

tornar-se menos negativa. No grupo M, a VEA foi, de uma maneira geral, menos negativa do que no

grupo NM, o que pareceu, em média, ocorrer na globalidade da sequência dos EA, embora tenham

existido  algumas  excepções.  Sugere-se  que  o  grupo  NM  aplicou  um  investimento  cognitivo

processual mais acentuado para interpretar os EA, em contraste com o grupo M que possuía as

ferramentas  da  linguagem  e  da  expressão  musicais,  parecendo  indicar  não  ser  necessária  a

utilização de operações de cognição complexas e de memória. O aumento da complexidade dos EA,

nomeadamente, na transição para os musicais, variam a VEA e nalgumas situações, tornam o seu

valor  mais  negativo,  sugerindo  a  presença  de  importantes  alterações  nos  estados  cognitivos  e

emocionais, com maior expressão aquando dos EA mais complexos - musicais estruturados com voz

humana. Estes resultados validaram a concepção da categorização sonora dos EA.

Para o  nível de significância de   = 1%  (teste não paramétrico de  Kruskal-Wallis), os dados

alterações  electroencefalográficas  ocorreram  em  regiões  do  córtex  que  não  dependeram
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significativamente da lateralidade. Para o nível de significância de  = 5% (teste não paramétrico de

Mann-Whitney U), os dados da VEA, para os grupos DST e CAN, tiveram as mesmas distribuições,

não existindo, assim, diferenças significativas relativamente a assimetrias das alterações EEG nos

hemisférios,  como também é  possível  constatar  comparando os  mapas topográficos  da  VEA no

escalpe dos grupos DST e CAN.

Comparando os resultados obtidos da média da VEA para todos os canais, para todas as

ondas cerebrais, para todos os EAM, todos os EAB e todos os restantes EA, pôde-se constatar que,

no grupo NM, embora com variações pequenas, as alterações médias globais EEG entre a EAM e a

EAB, foram mais intensas para os EAB, enquanto que para os restantes EA, as alterações EEG

foram superiores aos EAM e EAB. No grupo M, as alterações EEG foram mais intensas para os EAM,

enquanto que para os EAB e restantes EA, ocorreram praticamente com o mesmo valor da VEA. Para

o conjunto NM+M, a VEA dos EAM foi a mais negativa. Para o nível de significância de  = 1% (teste

não paramétrico de Kruskal-Wallis), os dados da VEA para os EAM, EAB e restantes EA, para cada

um dos grupos NM e M, tiveram as mesmas distribuições, pelo que as alterações EEG não foram,

assim, significativamente distintas para a EAM, EAB e para os restantes EAE e, para a média total da

VEA para os EAE, as alteraçoes EEG não ocorreram em regiões distintas do escalpe. Comparando

os mapas topográficos obtidos para os grupos NM e M, e de uma maneira geral para todas as ondas

cerebrais e para todos os EA, ocorreram mais alterações EEG no grupo M do que no grupo NM. O

grupo M evidenciou, assim,  uma  maior  reactividade aos  EA, em particular para os EAM, nas ondas

cerebrais delta, teta e alfa (com relevância nas regiões central, parietal e occipital) e, para os EAB e

restantes  EA,  nas  ondas cerebrais  delta  e  teta  (com relevância  nas regiões temporal,  parietal  e

occipital). No grupo NM, as alterações EEG mais evidentes ocorreram nas ondas delta, tanto para os

EAM (regiões parietal e occipital) como para os EAB (regiões central, parietal e occipital), enquanto

que  para  as  restantes  ondas  cerebrais  não  se  destacaram  alterações  significativas  e  as  que

ocorreram localizaram-se  na  periferia  externa   das  regiões  frontal,  temporal,  parietal  e  occipital,

apresentando alguma simetria nos hemisférios direito e esquerdo.  Para o caso dos restantes EA

existiram diferenças entre os grupos NM e M. Para as ondas teta, o grupo NM apresentou alterações

EEG  (simétricas)  essencialmente  nas  regiões  tempotal  e  occipital,  enquanto  que  o  grupo  M

apresentou alterações (quase simétricas) nas regiões temporal, parietal e occipital.  Os resultados

obtidos revelaram que os EAM, os EAB e os restantes EA mostraram-se, na média global da VEA,

igualmente eficazes na activação de alterações EEG significativas nas várias regiões do escalpe,

existindo,  contudo,  diferenças observadas na intensidade destas alterações e a localização onde

ocorreram, para os grupos NM e M. A percepção auditiva foi, assim, distinta nos dois grupos. Os

resultados  paracem  sugerir  que  os  investimentos   dos   processos   cognitivos   e  emocionais

envolvidos  na  percepção  auditiva  nos  dois  grupos  têm diferentes  pesos,  sendo  que  o  grupo  M

conhecendo a linguagem e expressão musicais, processa e descodifica a mensagem sonora dum

modo desigual do grupo NM. A maior reactividade aos EAE no grupo M parece estar em consonância

com os resultados de alguns estudos que sugerem que o cérebro dos músicos responde de uma

forma mais simétrica a EA [78] e as alterações EEG são maiores do que nos não músicos [79].
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Foi possível criar os mapas dos EA potenciadores de alterações EEG mais intensas (estas

alterações mais intensas ocorreram quando se atingiram os valores máximos do módulo da VEA),

numa representação gráfica que possibilita saber qual o EA (de cada uma das sequências SEQ1,

SEQ2  e  SEQ3  da  neuroestimulação  auditiva)  que  provoca  uma  maior  alteração  EEG  numa

determinada região (canal EEG) do escalpe, para uma determinada onda cerebral, para o grupo NM e

para o grupo M. Os mapas de EA obtidos poderão ser úteis para o desenvolvimento de processos

com utilidade na neuromodulação, enquanto técnica não invasiva e como alguns estudos sugerem,

revelar-se eficaz para aplicação na área clínica como terapia no tratamento de doenças neurológicas

e psiquiátricas, bem como melhorar o desempenho cognitivo.

Outra  conclusão  importante  tem que ver  com a duração dos EA.  Praticamente  todos os

estudos [41]  envolvendo EAM e EAB usaram EA com vários  minutos  de  duração,  contrastando,

assim,  com a duração (curta)  de 10 segundos implementada neste  estudo.  A escolha para esta

duração reside, essencialmente, pelos resultados obtidos no estudo preliminar de H. Moreira (2011)

[59]  que  provaram  a  eficácia  desta  duração,  permitindo  uma  melhor  definição  de  resolução  da

resposta electrocortical ao EA. Assegura-se que a resposta deve-se essencialmente ao EA e não a

outros possíveis mecanismos mentais, como a imaginação ou processos cognitivos envolvendo a

memória. Este modelo, por ser mais rápido, é também, por isso, mais confortável para o voluntário.

6.2. Investigações futuras

Aquando da concepção da metodologia, foi planeado poder contar-se com um número de 50

voluntários intervenientes na investigação, 25 não músicos e 25 músicos, de forma a criar-se uma

amostra  de  conveniência  potencialmente  homogénea  e  não  necessariamente  representativa  da

população,  válida em termos estatísticos, que possibilitasse comparar as alterações EEG entre os

grupos NM e M. A decisão para a escolha desta amostra de 50 voluntários foi fundamentada pelo

facto  do  presente  estudo  implicar  uma  grande  disponibilidade  por  parte  dos  voluntários  e  do

investigador.  Assim sendo,  uma amostra  de  50  voluntários  poderá  ser  reduzida  para  um estudo

sociológico, mas aceitável considerando o desenho experimental implementado. Foi possível contar

com 54 voluntários, 30 no grupo NM e 24 no grupo M.

O presente estudo prospectivo teve em conta múltiplos parâmetros e foi o estudo possível e

sobretudo  viável,  sendo  por  isso,  neste  contexto,  considerado  adequado  à  realização  de  uma

Dissertação  de  Mestrado.  O  estudo  permitiu  ainda  atingir  os  objectivos  inicialmente  traçados  e

perspectivar investigações futuras.

Contudo, houve alguns aspectos que limitaram o poder estatístico do estudo. Não se trata de

um estudo  populacional  e/  ou  sociológico,  os  quais,  de  um modo geral,  englobam centenas de

indíviduos.  Assim sendo,  será  interessante  aumentar  a  amostra  em investigações futuras,  numa

tentativa de garantir  que os dados possam seguir  uma distribuição normal, de forma a poder-se,

através de métodos estatísticos paramétricos, estabelecer hipóteses e testá-las no sentido de obter

resultados  estatisticamente  significativos.  Nas  ciências  biológicas  e  biomédicas  e  mesmo  para

grandes bases de dados,  não se verificam critérios de distribuição normal.  Por isso,  os métodos
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estatísticos  não  paramétricos  são  actualmente  os  recomendados  para  avaliação  estatística

populacional,  como  por  exemplo  o  estabelecimento  de  valores  de  referência  de  parâmetros

sanguíneos.  Também  outros métodos  não  lineares,  que  não  exigem  um  critério  de  distribuição

normal, possibilitam testar hipóteses e estudar como alguns parâmetros variam significativamente ao

longo do tempo. Neste contexto, o aumento da amostra que se sugere para futuras investigações tem

como objectivo principal  maximizar  o  poder estatístico,  e não tornar  como condição estritamente

necessária que determinados parâmetros do estudo sigam uma distribuição normal.  Os testes de

normalidade (em particular, o teste de Lilliefors) permitiram definir o valor da VEA, a partir do qual os

dados seriam excluídos e considerados como artefactos no EEG. Para |VEA| < 90% maximizou-se a

normalidade dos dados (para o grupo NM, 58% dos dados seguiram uma distribuição normal e 42%

não seguiram, enquanto que para o grupo M, 65% dos dados seguiram uma distribuição normal e os

restantes 35% não seguiram). Contudo, através da visualização dos histogramas de um segmento de

dados constatou-se que o  fit a uma distribuição normal não se revelou eficaz para uma decisão

favorável na escolha da análise estatística usando testes paramétricos. Desta forma, optou-se pela

análise com testes não paramétricos. 

Outro factor que poderá ter limitado o poder estatístico do estudo está relacionado com o

nível do estado de alerta do voluntário, que poderá ter sido variável no decorrer da aquisição de

dados. Embora, pontualmente para cada EA, este nível foi anulado/ normalizado, de certa forma,

através do parâmetro VEA (pela definição, o quociente da diferença das potências absolutas no EA e

no antestímulo, pela potência do antestímulo, de certa forma, «anula» o estado situacional, de alerta

no momento),  na  globalidade  das  várias  sequências  de EA,  este  nível  poderá  ter  variado  entre

estados de sonolência  e  de grande atenção.  Será  interessante,  para  os  dados recolhidos  nesta

investigação, analisar os padrões EEG dos vários voluntários, de forma a classificar temporalmente

este nível de estado de alerta nas várias sequências de EA, e aferir se o poder estatístico se altera.

Para estudos futuros, poderá ser interessante integrar, por exemplo, alguma tarefa de forma a que o

voluntário mantenha constantes o seu nível de atenção e «receptividade» aos EA.

Embora a análise da lateralidade tenha sido exploratória relativamente aos valores obtidos da

média total da VEA para todos os EA, visualizados através dos mapas topográficos do escalpe, os

resultados não foram conclusivos uma vez que não se segmentaram os grupos DST (45 voluntários),

CAN (6  voluntários)  e  LND (3  voluntários),  em grupos  NM e  M.  A análise  foi,  assim,  realizada

ignorando os grupos NM e M. Neste sentido, sugere-se o aumento da amostra, com o intuito de

maximizar a sua uniformidade e homogeneidade, e caso se verifique a normalidade dos dados, por

um lado, manter-se-á o critério da exclusão dos valores da VEA e por outro, a decisão pela utilização

de testes estatísticos paramétricos. 

Em relação a sugestões de melhoramentos ao nível do material, equipamento e metodologia

para  implementar  em  futuras  investigações,  seria  pertinente  realizar  uma  audiometria antes  da

aquisição de dados EEG, de forma a obter-se uma descrição detalhada no  audiograma  acerca da

capacidade auditiva do voluntário. Destaca-se a importância e necessidade de realizar a aquisição de

dados numa sala fresca (de preferência, com ar condicionado, que poderá ser ligado nos intervalos

das aquisições), acusticamente isolada e com blindagem electrostática.

71



Continuando  esta  linha  de  investigação,  será  interessante  aprofundar  os  aspectos

relacionados  com  o  comportamento  e  desempenho  cognitivo,  bem como a  resposta  emocional

mediante  a  percepção  sonora  de  EA  que  potencialmente  desencadeiam  diferentes  tipos  de

sensações no voluntário, como relaxamento, alerta, perigo,  stress, expectativa ou ansiedade. Será

também interessante analisar e avaliar o desempenho cognitivo através de alguns testes como o de

memória digit span, o teste dual N-back e o teste oddball.

Será  interessante  integrar  no  desenho  experimental,  em  estudos  futuros,  a  detecção  de

alterações dos estados emocionais e cognitivos dos voluntários, mediante a recolha de informações

pessoais num inquérito pré-durante-pós aquisição dos dados EEG, sobre a sensação cognitiva e

emocional,  e procedendo,  por  exemplo,  à  medição da condutividade da pele,  uso da técnica de

pupilometria, ou mesmo medição de electrocardiograma, de forma a reunir um conjunto significativo

de dados que permitam aferir, para cada EA aplicado, que determinado estado mental foi atingido

pelo  voluntário.  Este  estado mental  será assim estimado,  subjectivamente,  através  da sensação/

emoção relatada, e objectiva e mensuravelmente, através do EEG, condutividade da pele, etc. Desta

forma, o estado emocional, referindo-se a um estado psicológico e fisiológico em que as emoções e

os  comportamentos  estão  inter-relacionados,  poderá  ser  avaliado  nesta  área  investigação.  A

computação afectiva surgiu deste contexto, desenvolvendo métodos computacionais que permitem

detectar e reconhecer estados emocionais. Os modelos usados podem ser  discretos (fúria, medo,

surpresa, felicidade, tristeza, etc) ou dimensionais, em que o estado é parametrizado como um vector

num  espaço  multidimensional.  A  extracção  das  características  relacionadas  com  os  estados

emocionais (através, por exemplo, da potência espectral, Event-Related Potential ERP, sincronização

de fases, etc) permitirá estimar os estados emocionais por métodos de classificação. A problemática

da detecção de assinaturas de emoções invariantes entre indíviduos e a precisão da estimação do

estado emocional poderão ser ultrapassados através do uso de modelos que contemplam a dinâmica

temporal da informação emocional, encontrando correlações EEG dessas propriedades dinâmicas. A

inferência da «informação emocional», decorrente da  análise EEG não-linear (os comuns métodos

lineares  captam  as  propriedades  estáticas  no  padrão  EEG),  revela-se  promissora  através  de

algoritmos de machine learning (por exemplo, K-Nearest Neighbor, Bayesian Network, Artificial Neural

Network e Support Vector Machine, bem como as assimetrias detectadas entre os hemisférios direito

e esquerdo do cérebro).

O estudo das emoções induzidas por EA não musicais e musicais possibilitam, por um lado,

descobrir  certos padrões comuns (ou não) entre  grupos de ouvintes,  relacionando os EA com a

dinâmica  cerebral  registada  no  EEG  e  por  outro,  permitem  desenvolver interfaces  cérebro-

computador (BCI, Brain-Computer Interface e CBI, Computer-Brain Interface) [22]. Este crescimento e

interesse devem-se também, em parte, ao progresso assistido nas últimas décadas de técnicas não

invasivas como o EEG, o fMRI (Imagem por Ressonância Magnética funcional, Functional Magnetic

Ressonance  Imaging)  e  novas  ferramentas  que  permitem combinar  estas  duas  técnicas  [52].  A

evidência  de  que  uma máquina  pode ler  sinais  no  cérebro  continua  a  inspirar  a  imaginação de

cientistas, artistas e investigadores [22] e com o presente estudo, tenciona-se, de alguma forma,

contribuir para um melhor entendimento de como se processa a percepção auditiva e musical.
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ANEXOS
Anexo 1 - Documento que agrega o Consentimento Informado e Inquérito
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FIGURA A.1 - Documento que agrega o Consentimento Informado e o Inquérito.



Anexo 2 - Pedido de Parecer à Comissão de Ética do Instituto Superior Técnico (pp. 1-3)
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FIGURA A.2a - Pedido de parecer à CE, p.1. FIGURA A.2b - Pedido de parecer à CE, p.2. FIGURA A.2c - Pedido de parecer à CE, p.3.



Anexo 2 - Pedido de Parecer à Comissão de Ética do Instituto Superior Técnico (pp. 4-6)
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FIGURA A.2d - Pedido de parecer à CE, p.4. FIGURA A.2e - Pedido de parecer à CE, p.5. FIGURA A.2f - Pedido de parecer à CE, p.6.



Anexo 2 - Pedido de Parecer à Comissão de Ética do Instituto Superior Técnico (pp. 7-9)
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FIGURA A.2g - Pedido de parecer à CE, p.7. FIGURA A.2h - Pedido de parecer à CE, p.8. FIGURA A.2i - Pedido de parecer à CE, p.9.



Anexo 2 - Pedido de Parecer à Comissão de Ética do Instituto Superior Técnico (pp. 10-11)
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FIGURA A.2j - Pedido de parecer à CE, p.10. FIGURA A.2k - Pedido de parecer à CE, p.11.



Anexo 3 - Espectrogramas da SEQ1, SEQ2 e SEQ3 de EA
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FIGURA A.3a - Espectrograma da SEQ1 de EA.

FIGURA A.3b - Espectrograma da SEQ2 de EA.

FIGURA A.3c - Espectrograma da SEQ3 de EA.



Anexo 4 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ1 (EA1-EA3)
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FIGURA A.4a - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA1
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.4b - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA2
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.4c - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA3
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 4 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ1 (EA4-EA6)
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FIGURA A.4d - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA4
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.4e - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA5
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.4f - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA6
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 4 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ1 (EA7-EA9)
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FIGURA A.4g - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA7
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.4h - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA8
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.4i - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA9
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 4 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ1 (EA10-EA12)
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FIGURA A.4j - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA10
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.4k - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA11
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.4l - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA12
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 4 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ1 (EA13-EA15)
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FIGURA A.4m - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA13
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.4n - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA14
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.4o - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA15
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 4 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ1 (EA16, EA17)
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FIGURA A.4p - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA16
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.4q - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ1-EA17
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 5 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ2 (EA1-EA3)
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FIGURA A.5a - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA1
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.5b - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA2
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.5c - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA3
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 5 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ2 (EA4-EA6)
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FIGURA A.5d - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA4
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.5e - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA5
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.5f - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA6
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 5 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ2 (EA7-EA9)
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FIGURA A.5g - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA7
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.5h - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA8
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.5i - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA9
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 5 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ2 (EA10-EA12)
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FIGURA A.5j - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA10
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.5k - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA11
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.45l- Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA12
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 5 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ2 (EA13-EA15)
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FIGURA A.5m - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA13
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.5n - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA14
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.5o - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA15
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 5 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ2 (EA16, EA17)
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FIGURA A.5p - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA16
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.5q - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ2-EA17
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 6 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ3 (EA1-EA3)
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FIGURA A.6a - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA1
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.6b - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA2
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.6c - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA3
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 6 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ3 (EA4-EA6)
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FIGURA A.6d - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA4
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.6e - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA5
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.6f - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA6
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 6 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ3 (EA7-EA9)
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FIGURA A.6g - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA7
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.6h - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA8
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.6i - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA9
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 6 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ3 (EA10-EA12)
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FIGURA A.6j - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA10
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.6k - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA11
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.6l - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA12
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 6 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ3 (EA13-EA15)
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FIGURA A.6m - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA13
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.6n - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA14
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.6o - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA15
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.



Anexo 6 - Mapas topográficos da VEA no escalpe, grupos NM e M, SEQ3 (EA16, EA17)
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FIGURA A.6p - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA16
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.

FIGURA A.6q - Mapas topográficos do escalpe para a VEA no EA = SEQ3-EA17
e resultados dos p-values, nos grupos NM e M.


