
Têxtil inteligente. A banda mede os sinais eléctricos dos

músculos do braço, processa-os através de uma placa electrónica

e envia-os para o dispositivo móvel. Cada gesto origina um sinal

diferente, logo, acciona uma função diferente no dispositivo.

Controlar o telemóvel à distância
com um simples movimento da mão
IMAGINE UMA PEQUENA BANDA TÊXTIL APLICADA NO ANTEBRAÇO QUE PERMITE, COM UM SIMPLES GESTO DA MÃO,

MUDAR A MÚSICA DO 'SMARTPHONE' SEM TER DE LHE TOCAR. ALGUÉM IMAGINOU POR SI E FOI PREMIADO POR ISSO.

Chama-se bioM - Wearable Gesture Recognition,

nasceu no Instituto de Biofísica e Engenharia Bio-

médica, da Faculdade de Ciências da Universida-

de de Lisboa, e recorre a um têxtil inteligente apli-
cado no antebraço para interagir com dispositi-
vos electrónicos a partir de gestos simples do uti-

lizador.

Em causa está a aplicação de têxteis inteligen-
tes à Engenharia Biomédica para controlar, à dis-

tância, aparelhos como consolas, 'smartphones',
'tablets', televisões e 'robots'. Como? É simples.
A banda colocada na zona do antebraço mede os

sinais eléctricos dos músculos que dão movimen-

to à mão, processa-os através da placa electróni-

ca e envia-os para o dispositivo móvel que se pre-
tende controlar.

Através da programação do dispositivo é possível
associar um gesto a uma função e avançar a mú-
sica no 'smartphone', ou mudar o canal da tele-

visão, com um simples movimento da mão. "Ca-

da gesto origina um sinal diferente em termos de

amplitude e frequência, pelo que o dispositivo dis-

tingue o movimento que está a ser feito, fazen-
do com que a banda funcione como um 'interfa-
ce' entre o músculo e o computador, o telemóvel

ou a televisão", explica Ricardo Santos, um dos in-

vestigadores envolvidos no projecto.
Este novo dispositivo tem a vantagem de po-
der ser utlizado por pessoas com deficiências

motoras, mas que têm ainda alguma mobilida-
de na mão. "O utilizador escolhe um gesto que



consiga facilmente decorar, e esse gesto é pro-
gramado no dispositivo de modo a fazer algo
no equipamento electrónico sem ter de lhe to-

car", adianta.
O principal factor de inovação assenta no uso de

têxteis inteligentes combinados com dispositivos
de aquisição de sinais fisiológicos, o que permite
a sua utilização no dia-a-dia, de forma confortá-
vel e robusta. O uso de têxteis inteligentes - em
vez dos eléctrodos metálicos utilizados nos elec-

trocardiogramas para medir a electricidade do

coração - traduz-se ainda numa maior durabili-

dade do produto.
O projecto encontra-se no seu primeiro protóti-

po, tendo já sido testadas todas as componen-
tes essenciais para o sucesso do produto. O ob-

jectivo passa por ter um produto pronto a in-

dustrializar em massa dentro de seis meses, ou

um novo protótipo concluído para apresentar a

'crowdfunding', de forma a testar o mercado e a

angariar financiamento essencial ao desenvolvi-

mento do produto em larga escala. "Penso que
será mais a segunda opção, porque nos ajudará
também a perceber qual a dimensão do merca-

do para este produto. E este prémio do BES vem

ajudar precisamente a desenvolver o novo protó-

tipo", explica Ricardo Santos.

"Com o novo protótipo pretendemos fazer comu-

nicação directa com o Android. E queremos tam-
bém fazer uma banda mais generalizada, para

que o utilizador não tenha de se preocupar com o

sítio exacto onde a coloca ou com a sua orienta-

ção", explica o investigador.
O objectivo do projecto passa pela criação de

uma empresa na área dos têxteis inteligentes a
nível internacional. Para isso, vai ser necessária

"uma dedicação exemplar por parte dos autores
desta ideia, bem como financiamento e uma pon-
ta de sorte", explica Ricardo Santos.

Quanto à comercialização, a empresa terá como

objectivo a venda do dispositivo já programado
ao cliente final, em função das suas necessida-

des, ou numa versão programável, para investi-

gadores que podem assim acelerar o desenvolvi-

mento das suas aplicações. "No fundo, teremos
uma vertente de entretenimento e outra de in-

vestigação", conclui o investigador, d




