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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta uma metodologia para extrair e avaliar sinais em imagens de 
ressonância magnética funcional (fMRI) na dimensão temporal. Assume-se que é possível 
separar os sinais de ativações cerebrais de um determinado protocolo dos demais sinais como 
respiração, batimentos cardíacos, movimentos involuntários dos olhos e outros. Este trabalho 
propõe de forma metodológica, buscar através de experimentos simulados e controlados 
medir a eficiência do Modelo de Análise de Componentes Independentes (ACI) em imagens 
de fMRI para separar esses sinais. Para validar os experimentos foi necessário gerar dados 
simulados. Os dados gerados foram formados por 3 (três) sinais que não possuíam 
distribuição gaussiana, em uma matriz temporal de dimensão 80 x 80 x 64. Dentro desse 
conjunto de sinais foram adicionados 3 (três) blocos de sinais de dimensão 5 x 5 x 64 que 
simulavam ativações de protocolos da FRH. Após esse processo uma matriz de mistura foi 
adicionada para que os sinais não pudessem ser identificados. Somente após os dados 
misturados deu-se o processo da realização do pré-processamento, com a centralização e o 
branqueamento das variáveis, para que na sequência o modelo de ACI fosse executado para 
separar os sinais que estavam misturados, encontrando assim as componentes estimadas dos 
sinais. Foram adicionadas diferentes quantidades de sinais gaussianos, até que não mais fosse 
possível extrair a componente que teria um sinal que correspondesse a FRH, testando a teoria 
de que ACI tem eficiência em extrair componentes de dados não gaussianas.  O modelo foi 
executado em sinais reais, onde um voluntário executava um protocolo auditivo, os dados dos 
resultados de cada fatia extraída da ressonância estão evidenciados ao longo deste trabalho, 
em algumas fatias foi possível extrair a componente esperada com um grau de correlação 
aceitável entre a componente e o sinal do protocolo da FRH, já em outras fatias não foi 
possível realizar a extração desses sinais. Como resultado final foi gerado um mapa estatístico 
de correlação para cada fatia, resultante entre a componente estimada e os dados brutos, os 
sinais foram avaliados sobre a hipótese de aceitação apenas para correlação maior que 0,72 
com significância estatística de 95% de confiança.  
 
PALAVRAS-CHAVE: PROCESSAMENTO DE IMAGEM. ANÁLISE DE SINAIS. 
RESSONÂNCIA MAGNÈTICA FUNCIONAL. DIMENSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE 
COMPONENTES INDEPENDENTES. 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This work presents a methodology to extract and evaluate signals in functional magnetic 
resonance imaging (fMRI) in the temporal dimension. It is assumed that it is possible to 
separate the signals from brain activations of a given protocol of other signals such as 
breathing, heartbeat, involuntary eye movements, and others. This paper proposes a 
methodological way, get through simulated and controlled measure the efficiency of the 
Model of Independent Component Analysis (ACI) for fMRI images to separate these signals 
experiments. To validate the experiments it was necessary to generate simulated data. The 
data generated were formed for three (3) signs that did not have a Gaussian distribution, in an 
array of temporal dimension 80 x 80 x 64. Within this set of signs have been added three (3) 
signal blocks of size 5 x 5 x 64 that simulated activations of FRH protocols. After this 
process, an array of mixture was added so that the signals could not be identified. Only after 
the data gave mixed-if the process of completing the pre-processing with the bleaching and 
centering of the variables to the model following ACI was performed to separate the signals 
that were mixed, thereby finding the estimated component signals. Different amounts of 
Gaussian signals were added until no more would be possible to extract the component which 
would correspond to a signal FRH testing the theory that ACI has efficiency in extracting 
components of non-Gaussian data. The model was run in real signals, where a volunteer 
performing a hearing protocol, the results data of each slice extracted resonance are evident 
throughout this work, in some slices was possible to extract the expected component with a 
degree of correlation between the acceptable component and signal protocol FRH, as in other 
slices could not perform the extraction of these signals. As a final result a statistical 
correlation map for each slice resulting from the estimated component and the raw data was 
generated, the signals were evaluated on the assumption of acceptance only to greater than 
0.72 correlation with statistical significance at 95% confidence. 
 
KEYWORDS: IMAGE PROCESSING. SIGNAL ANALYSIS. MAGNETICALLY 
FUNCTIONAL RESONANCE. TEMPORAL DIMENSION. INDEPENDENT 
COMPONENT ANALYSIS.  
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na área de processamento de sinais, alguns fatores podem interferir diretamente na 

propagação do sinal, um exemplo desses fatores é o ambiente. Sinais como de voz, que 

podem ser capturados através de dispositivos como microfones em uma conversa entre 

duas pessoas numa mesma sala, onde o ambiente contém outros sons, retratam cenários de 

variáveis que exigem técnicas sofisticadas para a separação de cada sinal.  

Ainda no contexto de separação de sinais tem-se a interpretação dos sinais de fMRI 

(Imagem de Ressonância Magnética funcional) que são ondas eletromagnéticas emitidas 

por aparelhos transmissores de imagens (LOGOTHETIS, 2002), elas contém informações 

de dois ou mais sinais de fontes que estão misturados, de forma que os sinais captados 

pelos sensores são misturas dos sinais originais. Outro exemplo pode ser encontrado nas 

gravações de sinais elétricos da atividade cerebral provenientes de um 

eletroencefalograma (EEG).  

Os dados de um EEG consistem em gravações de potenciais elétricos em vários 

locais diferentes no couro cabeludo. Estes potenciais são presumivelmente gerados por 

meio da mistura de algumas componentes ou sinais subjacentes do cérebro e da atividade 

do músculo (PINTO; JUNIOR, 1990). Assim como o problema “cocktail-party”  busca a 

separação de sinais observando apenas uma mistura de sinais de áudio, é possível encontrar 

as componentes ou sinais originais da atividade cerebral tendo como base a mistura dos 

sinais observados (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001). 

Baseado nesse princípio surge a problemática das Separações à Cegas de Fontes 

(Blind Source Separation - BSS), onde trabalha-se com a perspectiva de estimar os sinais 

originais tendo somente a informação das suas misturas (CALHOUN, 2006). O termo 

“Fontes Cegas” refere-se ao fato de não ter informação alguma dos sinais originais nem do 

processo de mistura que gerou esses sinais. 

A Análise de Componentes Independentes (ACI) é uma técnica aplicada 

principalmente na separação dessas fontes. O modelo básico de ACI supõe que as fontes 

originais sejam estatisticamente independentes. É com base nesse princípio que se estimam 

as componentes independentes, através da maximização da não gaussianidade dessas 

misturas. 
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Historicamente, segundo (HÉRAULT; JUTTEN; ANS, 1985) e (HÉRAULT et al., 

1984), a técnica de ACI iniciou-se por volta da década de 80 com sua primeira abordagem 

na área neurofisiológica, deu-se com a codificação de movimentos articulares humanos, 

medindo a contração muscular gerada por esse movimento (HYVÄRINEN; KARHUNEN; 

OJA, 2001). 

Na década de 90 houve alguns trabalhos relacionados a ACI, como por exemplo, o 

algoritmo baseado em métodos algébricos (utilizando especialmente cumulantes de alta 

ordem) denominado de JADE publicado por (CARDOSO; SOULOUMIAC, 1993). 

Mas a técnica ganhou uma maior atenção em 1995 depois que (BELL; SEJNOWSKI, 

1995), publicou o algoritmo denominado “infomax” . Em (AMARI; CICHOCKI; YANG, 

1996) os autores procuraram estabelecer relações entre técnicas clássicas como a Máxima 

Verossimilhança e o algoritmo Cichocki-Unbehauen. No ano seguinte (HYVÄRINEN; 

OJA, 1997) apresentaram um algoritmo de ponto-fixo mais rápido chamado FastICA, no 

mesmo ano (HYVÄRINEN, 1997) apresentou um trabalho sobre a família do algoritmo de 

ponto-fixo para ACI, mais tarde em (HYVÄRINEN, 1999) o autor publicou o algoritmo 

FastICA mais rápido e robusto que veio a contribuir em aplicações de tamanhos 

representativos, devido ao seu bom desempenho computacional.  

Um dos benefícios que a técnica de ACI traz em sua abordagem é a capacidade de 

gerar um modelo estatístico a partir da mistura de sinais observados que é representado 

através das suas componentes. Tal representação pode ser utilizada em tarefas como 

compressão de dados e reconhecimento de padrões. Na área da neurociência este modelo é 

muito utilizado para modelar os neurônios sensoriais primários ativos (HYVÄRINEN; 

KARHUNEN; OJA, 2001). 

A ACI pode ser utilizada para extrair características lineares e não lineares, além de 

analisar subespaços independentes (cada um com suas características). Estatisticamente 

pode-se dizer que a variância desses subespaços possui relação com a localização do objeto 

de estudo no espaço. A técnica proporciona uma organização topográfica dessas 

características. Este tipo de modelo estatístico é muito útil para investigar as correlações de 

ordem superior, onde se encontra as componentes independentes. Ainda sobre sua 

aplicação segundo (HOYER; HYVÄRINEN, 2000), a técnica pode ser utilizada em 

extração de características em imagens estéreas, ou seja, imagens que não receberam 

nenhum tipo de tratamento. 

Em (VAN HATEREN; RUDERMAN, 1998) publicou em seu trabalho o uso da 
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técnica de ACI em imagens naturais (coletadas sem tratamento) produzindo filtros em 

espaços temporais semelhantes às células simples do córtex visual primário do cérebro 

humano. No mesmo ano (VIGÁRIO; SÄRELÄ; OJA, 1998), publicou o uso da técnica de 

ACI em decomposição de ondas auditivas em uma atividade neural induzida, chamadas de 

“auditory evoked fields” (AEF) obtidas pela magnetoencefalografia (MEG), onde a técnica 

foi capaz de diferenciar entre respostas somatossensoriais e respostas auditivas do cérebro 

no caso da estimulação vibrotátil que é uma estimulação eletromecânica sobre a pele 

(PEREIRA, 2006). Além disso, as componentes independentes encontradas sem alguma 

informação, a priori, exibem padrões de respostas cerebrais que estão de acordo com a 

modelagem clássica em fontes AEF. 

Para (PARRA; SPENCE; SAJDA, 2000) os avanços aparecem em processamentos 

de sistemas neurais que contém misturas de dados em imagens hiperespectrais. 

Já para (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001) mostra-se a extração de 

diferentes tipos de artefatos de dados de EEG e MEG usado ACI, mesmo em situações 

onde as perturbações são menores do que a atividade cerebral. 

Nos estudos de (MCKEOWN et al., 1998) desenvolveu-se um estudo sobre Análise 

de dados de fMRI para separação às cega de componentes independentes espaciais. Já em 

(MCKEOWN, 2003) explica-se como a ACI poderia ajudar na identificação do que era 

sinal de fMRI e ruídos, elevando o nível de conhecimento prévio em imagens de 

ressonância na extensão temporal e espacial associado à ativação cerebral. 

Recentemente (CALHOUN; ADALI, 2006) usaram ACI para caracterizar a alta 

dimensionalidade em sinais de fMRI, em seu artigo explica-se que a técnica de Análise de 

Componentes Principais (ACP) apenas descorrelaciona os dados mostrando as 

componentes principais que possuem maior variância, porém a técnica de ACI possui 

características mais sofisticadas pois tem a capacidade de caracterizar esses sinais usando 

estatística de ordens superiores. 

Diante da complexidade da separação à cega de fontes em imagens de fMRI, a 

literatura monstra a importância do uso dessa técnica estatística em diversos estudos, 

dentre eles, estudos relacionados à neurociência. Sabe-se que no cérebro existem milhões 

de neurônios, que são ativados simultaneamente para cada atividade a ele imputada, os 

avanços da ciência têm demostrado a importância desse mapeamento em áreas do córtex, 

trazendo diversas explicações de como o cérebro em atividade funciona, ajudando a 

encontrar respostas em como a neurociência pode ajudar na vida de pessoas que sofreram 
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alguma perda dessas atividades. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA E HIPÓTESE 

 

1.1.1 Problemática 

 

De acordo com (PEKAR, 2006), a técnica de fMRI é uma técnica que proporciona 

a oportunidade de estudar a função cerebral de forma não invasiva.  

Em (MCKEOWN et al., 1998) iniciou-se um trabalho em conjunto com diversos 

pesquisadores, onde envolveram uma abordagem sobre a problemática da separação às 

cegas de fontes em fMRI, na dimensão temporal. No entanto, em (MCKEOWN, 2003), 

suas buscas embasaram-se na tentativa de identificar o que era sinal e o que era ruído no 

conjunto de sinais de fMRI. 

Nessa busca por respostas de como separar os sinais e ruídos, (CALHOUN; 

ADALI, 2006) mostra exemplo de como a dimensão temporal pode ser caracterizada 

usando ACI, porém, sabe-se que não é uma tarefa trivial buscar a separação desses sinais. 

O método de ACI tem sido destaque por não fazer suposições sobre a função 

hemodinâmica de ativação, que sofre alterações na dimensão temporal. Segundo 

(MCKEOWN et al., 1998), o método pode isolar fenômenos potencialmente significativos 

nos dados anulando os artefatos, permitindo uma análise direta das experiências mais 

complexas de imagens cerebrais, em que as alterações imprevisíveis na ativação cognitiva 

estão ocorrendo em paralelo com a ativação das alterações que são previsíveis, como 

também para os quais o curso exato do tempo é desconhecido. 

Com essa afirmação pode-se dizer que ao coletar os sinais de fMRI o voluntário 

executa tarefas em paralelo institivamente, pois sinais de ativação cerebral da respiração, 

batimento cardíaco ou mesmo movimentos involuntários no globo ocular, estão ocorrendo 

sem que possam impedi-los de acontecer. 

 

1.1.2 Hipótese 

 

De acordo com a problemática abordada no parágrafo anterior é possível supor que 

esses sinais podem possuir padrões que podem ser extraídos usando o método de ACI, sem 

que suposições de informações a priori possam ser imputadas no método, exceto a de 
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admitir que os dados não possuam distribuição gaussiana (HYVÄRINEN; KARHUNEN; 

OJA, 2001). 

A hipótese admitida é que existem variáveis que contém sinais com padrões 

latentes da função resposta hemodinâmica (FHR) provenientes de sinais de imagens de 

ressonância magnética funcional (fMRI) que podem ser extraídos utilizando o modelo de 

análise de componentes independentes (ACI), na dimensão temporal. 

 

1.2 OBJETIVO DA DISSERTAÇÃO 

 

O objetivo principal desta dissertação é avaliar a efetividade do modelo de Análise 

de Componentes Independentes (ACI) para a extração de padrões latentes da função 

resposta hemodinâmica (FRH), proveniente de sinais de fMRI, separando-os das outras 

fontes também decorridas de sinais analisados em uma dimensão temporal. 

Para que esta pesquisa seja viável é necessário que alguns objetivos específicos 

sejam atingidos: 

1. Testar a eficiência do modelo de ACI com os dados simulados artificialmente; 

2. Adquirir os sinais de fRMI cedidos pela Universidade de São Paulo, Faculdade 

de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto através de colaboração entre 

esta instituição e a UFS; 

3. Comparar as componentes estimadas com o sinal gerado pelas tarefas 

executadas pelo voluntário, que segue um rigoroso protocolo, verificando o 

grau de correlação; 

4. Usar a componente que tiver maior grau de correlação com o sinal do protocolo, 

para que possa ser construída uma única imagem, onde indicará os pontos de 

ativação cerebral da tarefa; 

5. Testar a confiabilidade estatística para cada voxel da componente estimada com 

os voxels contidos no sinal;  

6. Selecionar através do p-valor e identificar quais voxels estarão acima da 

probabilidade de (0,95% de confiança), tomando como base a precisão obtida 

de  em (MCKEOWN et al., 1998) para composição da imagem que 

irá retratar a área de ativação cerebral do protocolo. 
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1.3 METODOLOGIA 

 

A forma metodológica desta pesquisa está classificada em Pesquisa Aplicada, pois 

o conhecimento a ser aplicado, tem aplicação prática, em problemas direcionados a sua 

utilização (GIL, 1994). Porém em sua fase inicial foi necessário uma vasta pesquisa 

bibliográfica, desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente 

de livros e artigos científicos. (GIL, 2002). 

A pesquisa foi dividida em fases. Na primeira fase foram feitos levantamentos de 

bibliografias, como artigos e livros que estariam relacionados com os assuntos de fMRI, 

fundamentos da técnica de ACI, processamentos de sinais e função resposta hemodinâmica 

(FRH), além de outros assuntos relacionados a neurociência que não eram o foco principal 

dessa pesquisa, porém, imprescindíveis para entender o comportamento das atividades 

neurológicas do voluntário. Perguntas como: Qual a intensidade dos sinais extraídos e 

observados nas sinapses dos neurônios associados um determinado protocolo? Como seria 

identificado e extraído esses sinais de padrões latentes em função de uma informação a 

priori (uma tarefa que seria executada de forma sistemática pelo voluntário)? Foram 

perguntas que enraizaram a busca por literaturas que ajudassem a respondê-las.  

Na segunda fase foi feita uma revisão de conceitos matemáticos de álgebra e 

vetores importantes para o estudo da técnica de ACI. Outra técnica também estudada foi a 

de Análise de Componentes Principais (ACP), durante essa etapa da pesquisa participaram 

alunos do grupo de estudo de iniciação científica do departamento de ciência da 

computação. Outro ponto ainda abordado nessa fase foi o estudo de teste de hipótese e 

como esses testes poderiam ajudar na tomada de decisão e/ou avalição.  

Na terceira fase do projeto, realizou-se estudos sobre os fundamentos da técnica de 

ACI e como ela poderia ser utilizada nas extrações desses padrões através de imagens de 

fMRI no domínio temporal (CALHOUN; ADALI, 2006). Estudou-se o funcionamento da 

técnica de ACI, baseada principalmente nos conceitos que (HYVÄRINEN; OJA, 2000). 

Dentro dos conceitos de ACI foram feitos estudos sobre quais medidas poderiam ser 

utilizadas para medir e avaliar as componentes extraídas. As principais medidas estudadas 

foram Kurtosis, Negentropia e Cálculo do Gradiente, foram observadas vantagens e 

desvantagens de cada uma, sendo definida a medida da Negentropia para calcular as 

componentes como melhor alternativa, uma vez que a Kurtosis mostrou-se uma medida 

sensível a dados discrepantes e o Cálculo do Gradiente mostrou-se com alto custo 
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computacional.   

Na quarta fase, foram realizados levantamentos no estado da arte em imagens de 

fMRI e ACI. Nesse estudo procurou-se entender como outras técnicas têm sido utilizadas 

para extrair padrões de sinais e definir as vantagens e desvantagens que cada uma 

proporcionam. 

Na quinta fase da pesquisa foram feitas simulações com dados artificiais onde 

foram testadas as estimativas das componentes independentes. Essas simulações foram 

geradas e processadas com a ajuda do software Matlab da MathWorks.  

Os seguintes passos foram obedecidos para a simulação dos sinais artificiais: 

1. Foram gerados sinais artificiais, baseados no modelo da função resposta 

hemodinâmica (FRH), onde foram considerados como dados originais; 

a. Esses sinais foram gerados com base na proposta de (GLOVER, 

1999),  apresentada a seguir: 

 

  
 (1.1) 

 

Onde, os parâmetros usados são: a = 6,  = 12 , b =  = 0,9 e c = 0,35 e os 

momentos de picos e de undershoot da FRM são dados respectivamente por d = ab 

e . Já a variável t refere-se a cada ponto no tempo durante o experimento. 

2. Uma matriz de sinais que não possuem distribuição normal de 80 x 80 x 64 foi 

gerada artificialmente, com 3 áreas de ativação de 5 x 5 x 64, esses pequenos 

blocos de 25 sinais foram gerados com a função proposta no item 1. 

3. Em seguida a matriz foi transformada em sinais temporais, ou seja, 6400 x 64, 

para que fosse possível realizar a execução do algoritmo FASTICA. 

4. Uma outra matriz de mistura foi gerada de forma aleatória no tamanho 6400 x 

6400 e em seguida adicionada a esses sinais originais gerados pelos itens 1 e 2, 

para que não fosse possível a identificação desses sinais individualmente; 

5. Foram adicionadas diferentes amplitudes de ruídos para medir a eficiência do 

modelo, ou seja, a quantidade de sinais que possuem distribuição gaussiana. Os 

sinais gerados tinham características estatísticas de média zero e variância 

unitária. De acordo com a teoria em (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 

2001) as componentes independentes podem ser separadas ou estimadas se não 

tiverem comportamento de distribuições gaussianas, exceto se apenas uma tiver 



 
 
Metodologia 19 

 

 
 

o mesmo comportamento.  

6. Por fim as componentes independentes foram estimadas usando o máximo da 

não gaussianidade calculadas pela medida de negentropia; 

Depois de testada a eficiência do modelo com dados artificiais, iniciou-se a fase 

final com dados de imagens de fMRI cedidos pela Universidade de São Paulo, Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, coletadas através de um experimento 

realizado de forma sistemática ao longo do tempo. 

O experimento constitui-se no voluntário escutar uma leitura de um texto em cinco 

repetições. Cada leitura será feita em um tempo de 27,5 segundos, alternados em 

momentos de repouso e atividade, ou seja, no instante inicial o voluntário ficará em 

repouso sem ouvir a leitura do texto por 27,5 segundos e no momento seguinte a leitura do 

texto será ouvida pelo mesmo tempo que permaneceu em repouso. A tarefa do voluntário é 

concluída ao alternar 5 momentos de atividades e 6 momentos de repouso.  

 Essa tarefa foi analisada sobre a ótica da técnica de ACI, conforme a 

fundamentação teórica apresentada neste trabalho.  

Nesta fase, as imagens foram transformadas em sinais organizados em séries 

temporais, pois o interesse em extrair os padrões latentes está focado na dimensão temporal 

e não na dimensão espacial. 

Os seguintes passos foram tomados nesse experimento: 

1. As imagens cedidas pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto foram coletadas já devidamente pré-

processadas, ou seja, nos padrões visuais entregues aos profissionais da área 

que farão avaliação das mesmas para o respectivo diagnóstico do paciente; 

2. Aplicou-se a técnica de ACI para a extração dos padrões latentes em todas as 16 

fatias da fMRI. 

3. Estimou-se as componentes usando o máximo da não gaussianidade calculadas 

pela medida da negentropia abordada na seção (2.8.2) para cada fatia; 

4. Em seguida foram comparadas cada componente estimada com o sinal do 

protocolo de ativação, usando medidas de correlação, sempre observando a 

significância estatística acima de 95% de confiança. 

5. Selecionou-se a componente que tinha maior correlação com o protocolo de 

ativação. 

6. Correlacionou-se a componente escolhida com cada sinal dos dados brutos 
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contidos na fMRI das 16 fatias. 

7. Selecionou-se os voxel gerados pela componente estimada escolhida no item 6 

dessa seção que tem correlação estatística (r >= 0,72 ou 72%) conforme dito 

nos objetivos específicos na seção (1.2) e que apresente um p-valor com 

significância de 95%; 

Por fim, foram geradas imagens com os voxels selecionados no item 7 desta seção, 

onde irá representar a área de ativação referente a atividade executada pelo voluntário desta 

pesquisa. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está composto de cinco capítulos, organizados da seguinte forma:  

O capítulo 1 aborda uma introdução ao problema a ser estudado, seguida da 

problemática, hipótese, objetivo e metodologia; O capítulo 2 aborda toda a fundamentação 

teórica da técnica de Análise de Componentes Independentes (ACI); O capítulo 3 trata da 

fundamentação teórica do que são sinais de fMRI e FRH; O capítulo 4 trata da 

fundamentação teórica das análises estatísticas; O capítulo 5 trata das simulações; O 

capítulo 6 trata do experimento utilizando dados reais e, finalmente o capítulo 7 trata das 

conclusões. 
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CAPITULO 2 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A Análise dos Componentes Independentes (ACI) é, sobretudo, um método de 

extração de sinais individuais de uma mistura de sinais apresentados (HYVÄRINEN; 

KARHUNEN; OJA, 2001). Essa mistura pode ser multidimensional ou multivariada. Trata-se 

de um dos métodos de BSS, onde as componentes originais ou sinais individuais a serem 

separados são mutuamente independentes e seguem uma distribuição Não-Gaussiana. 

Um exemplo prático de utilização desta técnica pode ser observado em (CALHOUN; 

ADALI, 2006) ao qual fez uso analisando dados de sinais biomédicos com alta 

dimensionalidade.  

 

2.1 INDEPENDÊNCIA E NÃO-CORRELAÇÃO DAS VARIÁVEIS  

 

Duas variáveis aleatórias são independentes quando o valor de uma variável não 

fornece informação alguma do valor da outra. Como exemplo, imaginem duas pessoas 

falando simultaneamente em uma sala. Mesmo se a amplitude de uma das vozes fosse 

reconhecida, nada poderia concluir quanto à amplitude da outra voz, no mesmo período de 

tempo. 

Definindo ainda o conceito de independência, considere duas variáveis escalares 

aleatórias  e . Basicamente  e , são variáveis independentes se a informação da 

variável  não fornecer qualquer informação da variável  e vice versa. 

Tecnicamente, a independência pode ser definida pelas densidades de probabilidades, 

dessa forma, pode-se considerar a função de densidade de probabilidade conjunta (pdf) de e 

, denotada por . Se considerar a pdf marginal de , ou seja, somente a pdf de 

 tem-se que , dessa forma, similarmente incorrendo para . 

Define-se que os e são independentes se somente se a pdf conjunta for: 

. Esta definição abrange qualquer   variáveis aleatórias (VINCIARELLI; 

FRANCESCO, 2007).  

A definição discutida no parágrafo anterior também pode ser usada para definir 

descorrelação ou não-correlação, outra propriedade importante das variáveis aleatórias 

independentes. 
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Dadas as funções,  e  tem-se que: 

 

  
 (2.1) 

 

É possível demostrar essa afirmação com o seguinte desenvolvimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2.2) 

 

No entanto, se duas variáveis aleatórias forem não-correlacionadas, não implica que 

sejam independentes. Por isso, a independência é mais forte que a não-correlação. Dessa 

forma diz-se que a forma mais fraca de independência é a não-correlação. Duas variáveis 

aleatórias e  são ditos não correlacionados se a sua covariância for igual a zero. Como 

por exemplo a equação abaixo: 

 

  
 (2.3) 

 

Se as variáveis são independentes elas são não-correlacionadas, o desenvolvimento 

dessa relação pode ser verificado na equação (2.2). Por outro lado, não-correlação não implica 

em independência. Por exemplo, assumindo que  são valores discretos que seguem 

uma distribuição de probabilidade que possuem as mesmas probabilidades de assumirem 

valores em {(0, 0,5), (0, -0,5), (0,5, 0), (-0,5, 0)}. Observa-se na tabela 1 as probabilidades de 

. 
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Tabela 1 - Probabilidade de  

Eventos   Probabilidade 
(0,  0,5) 0 0,5 1/4 
(0, -0,5) 0 -0,5 1/4 
(0,5,  0) 0,5 0 1/4 
(-0,5, 0) -0,5 0 1/4 

Fonte: Autoria Própria 
 

Sabe-se que , tem média zero(0) e coeficiente de correlação zero(0), porém 

para que se possa provar a sua independência estatística a probabilidade conjunta das 

variáveis  tem que ser igual ao produto da probabilidade das marginais, dessa forma, 

na tabela 2 vê-se o resultado dessas probabilidade. 

 

Tabela 2 - Probabilidade conjunta de  

                -0,5 0 0,5 ∑ 
-0,5 0 1/4 0 1/4 
0 1/4 0 1/4 1/2 

0,5 0 1/4 0 1/4 
∑ 1/4 1/2 1/4 1 

Fonte: Autoria Própria 
 

Dado o exemplo da probabilidade conjunta de apenas uma das probabilidades 

conjuntas, , considera-se independência estatística se somente se: 

 

 

 

Verificando-se na tabela 2, tem-se que: 

 
 

 

 

Dessa forma, ao demonstrar que pelo menos uma das condições probabilísticas não 

fora satisfeita, apesar das variáveis terem coeficiente de correlação igual a zero, as variáveis 

não são independentes. Isso mostra apenas que não existe relação linear entre as variáveis, 

conforme figura 2-1. 
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Figura 2-1 - Gráfico não linear 

Fonte: Autoria Própria 
 

 

Uma vez que os sinais de interesse para a separação dessa mistura tem que ser 

mutuamente independentes e independência implica em não-correlação, os métodos de ACI 

restringem o procedimento de estimação de modo que sempre irão estimar as componentes 

independentes não-correlacionados, reduzindo o número de parâmetros dessas estimativas e 

simplificando o problema (HYVÄRINEN; OJA, 2000). 

 

2.2 BLIND SOURCE SEPARATION – BSS 

 

A separação às cega das fontes ou (BSS) trata da separação de sinais de uma mistura, 

sem que haja adição de informação.  

O conceito source ou fonte deve-se ao fato de existir um sinal original que é um 

componente independente. Um exemplo de BSS é o chamado problema de cocktail-party 

(HYVÄRINEN; OJA, 2000).  

Segundo a literatura ACI é talvez o método mais utilizado para separar às cegas as 

fontes dos sinais que estão misturados. Porém, nem tudo que está na mistura são sinais, seria 

mais eficiente assumir que existe um termo chamado de ruído que se encontra misturado a 

esse conjunto de sinais (HYVARINEN, 1998) e (HYVARINEN, 1999). 

 

2.3 DEFINIÇÃO DO MODELO 

 

Pode-se definir ACI, como uma estimativa de um modelo generativo, ou de forma 
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rigorosa, como um modelo estatístico de variáveis latentes, ou seja, variáveis que não podem 

ser observadas diretamente, mas estimadas por meio de outras que estão no modelo. Sejam  

variáveis aleatórias observadas de  que são modeladas como combinações lineares de 

 variáveis aleatórias  tal que:  

 

niniii sasasax ...2211 ++=
  
 (2.4) 

  

Onde  são os coeficientes reais dessa mistura. Por definição, as 

componentes  são estatisticamente independentes. As componentes são as variáveis latentes. 

Tudo que se observa são as variáveis aleatórias , elas devem estimar as misturas dos 

coeficientes , que são as componentes. 

A ACI, está relacionada intimamente com o método chamado de separação às cega de 

fontes (BSS). A “fonte” significa aqui um sinal original, ou seja, a componente independente. 

Geralmente é mais conveniente usar a notação de vetor-matriz em vez da soma como 

na equação (2.4). Denota-se x como um vetor aleatório cujos elementos são as misturas  

 e também por s o vetor aleatório cujos os elementos são , em seguida 

denota-se A como a matriz que contém os elementos de , (geralmente, as letras minúsculas 

em negrito indicam vetores e letras maiúsculas em negrito indicam matrizes). Assim usando 

esta notação de vetor-matriz, o modelo de mistura é dado por: 

  

  
 (2.5) 

 

Outra forma de representação utilizada é como combinação linear, dada da seguinte 

forma: 

 

 
(2.6) 

 

A definição apresentada aqui é uma definição básica, podendo ser considerada a 

existência de ruído nas medidas, o que adicionaria um termo ao modelo da equação (2.5). 

 

  
 (2.7) 

Onde, é o vetor de ruídos. 
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2.4 RESTRIÇÕES DE ACI 

 

Para que ocorra a estimação do modelo ACI, é necessário considerar algumas 

restrições (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001), são elas: 

A. É necessário assumir que as componentes independentes sejam estatisticamente 

independentes. 

Dadas as variáveis . Diz-se que duas ou mais variáveis aleatórias são 

estatisticamente independentes se a informação sobre os valores contidos em uma variável 

independente  não fornece qualquer informação sobre o valor de  quando . 

Tecnicamente a independência pode ser definida formalmente pelas funções de 

densidades de probabilidades das variáveis aleatórias. Sejam  função de 

densidade de probabilidade (fdp) de  e  a marginal da (fdp) de quando somente esta 

é considerada. É dito que é estatisticamente independente se e somente se o conjunto for 

(fdp) fatorável da seguinte maneira: 

 

  
 (2.8) 

 

B. As componentes independentes devem ter distribuição de probabilidade não-

gaussianas. 

Pode-se dizer intuitivamente que as distribuições gaussianas possuem os cumulantes 

de alta ordem iguais ao zero, como essas informações são essenciais para a estimativa do 

modelo de ACI, conclui-se que se as variáveis observadas têm distribuição gaussiana, o 

modelo do ACI não poderá ser estimado. 

C. Assume-se que a matriz de mistura é quadrática e desconhecida. 

Em outras palavras, o número de componentes é igual ao número de misturas 

observadas, ou seja, após a estimativa da matriz A, calcula-se a sua inversa, representada por 

B na equação 2.9 e obtêm-se as componentes independentes fazendo: 

 

 (2.9) 

 

  



 
 
Ambiguidade de ACI 27 

 

 
 

2.5 AMBIGUIDADE DE ACI 

 

Algumas ambiguidades decorrem do modelo de ACI básico conforme (HYVÄRINEN; 

KARHUNEN; OJA, 2001), observa-se que: 

A. Não é possível determinar as variâncias (energias) das componentes 

independentes. 

A razão é que, como a matriz A e o vetor s não são conhecidos, qualquer multiplicador 

escalar  em uma das fontes de  pode ser sempre cancelado pela divisão da coluna 

correspondente  de A pelo mesmo escalar, em : 

 

  
 (2.10) 

 

Contudo, pode-se corrigir as magnitudes das componentes independentes, uma vez 

que eles são variáveis aleatórias. A maneira mais natural de fazer isso é assumir que cada 

componente tem uma variância unitária . É importante notar que mesmo assumindo 

a variância unitária para as fontes, a ambiguidade do sinal permanece, sendo resolvida 

multiplicando a componente independente por -1 não afetando o modelo. Essa ambiguidade é, 

felizmente, insignificante na maioria das aplicações. 

B. Não é possível determinar a ordem das componentes independentes. 

Isso se dá novamente por A e s serem desconhecidos, portanto, altera-se a ordem dos 

termos da soma da equação (2.10) e obtém-se o mesmo resultado na combinação linear.  

Para corrigir essa ambiguidade adiciona-se uma matriz de permutação P e sua inversa 

no modelo, dessa forma, tem-se que: 

 

  
 (2.11) 

 

De forma que a matriz é apenas a matriz de mistura a ser estimada e o vetor Ps é 

as componentes originais em outra ordem.    

 

2.6 PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

É recomendado que antes da aplicação do ACI, realize-se uma etapa de pré-

processamento no conjunto das misturas. Nos próximos tópicos serão abordadas algumas 
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técnicas que irão tornar as misturas observadas em condições mais propicias para a aplicação 

do ACI. 

 

2.6.1 Centralização das variáveis 

 

Sem perda de generalidade, pode-se assumir que ambas as variáveis de mistura e as 

componentes independentes tenham média zero. Caso essa afirmação não seja verdadeira, 

realiza-se um pré-processamento para que os dados satisfaçam essa restrição. Isso é possível 

pela centralização das variáveis observáveis, ou seja, subtraindo a sua média da amostra. Isto 

quer dizer que, as misturas originais de x são pré-processadas por: 

 

  
 (2.12) 

 

Assim, as componentes independentes são extraídas com média zero, já que o modelo 

continua sendo estimado da mesma forma, pois não existem alterações na matriz de mistura. 

 

  
 (2.13) 

  

Depois de estimar a matriz de mistura e as componentes para os dados com média 

zero, a média subtraída pode ser reconstituída por uma adição ao termo aos 

componentes independentes que foram estimados no modelo. 

 

2.6.2 Branqueamento e Não correlação 

 

O branqueamento é uma técnica de pré-processamento muito utilizada para ACI, suas 

propriedades possuem maior eficiência em relação às propriedades da não correlação. A 

forma mais fraca de independência dos dados é a não correlação, conforme apresentado na 

seção 2.1. 

No branqueamento as variáveis são não correlacionadas e possuem variância unitária, 

ou seja, a matriz de covariância é igual à matriz identidade, como mostrado a seguir: 

 

  
 (2.14) 
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O branqueamento consiste em realizar uma transformação linear em uma variável 

aleatória x, multiplicando por uma matriz V, obtendo assim uma outra variável z que é o vetor 

branqueado, como mostrado a seguir: 

 

  
 (2.15) 

 

Um método bastante utilizado pela literatura é a decomposição do autovalor (EVD do 

inglês Eigenvalue Decomposition) da matriz de covariância, denotada por: 

 

  
 (2.16) 

 

Onde E é a matriz ortogonal dos auto-vetores de  e D é a diagonal da matriz 

com seus auto-valores, ou seja, . Agora o branqueamento pode ser 

feito da seguinte forma: 

 

  
 (2.17) 

 

Onde  é calculado por uma operação de componente a componente 

).  

Pela definição do modelo básico de ACI, pode-se dizer que a variável z, após 

branqueada é denotada por: 

 
 (2.18) 

 
 (2.19) 

 

Como  (quando a matriz é ortogonal), as estimativas contidas na matriz de 

mistura se restringem apenas ao espaço das matrizes ortogonais. Ao invés de estimar os  

parâmetros da matriz original, somente é preciso estimar os parâmetros da matriz ortogonal 

, o que significa  parâmetros. Um exemplo dessa propriedade pode ser 

verificado por:  

Sejam duas variáveis aleatórias  e  com distribuições uniformes , tal que: 
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 (2.20) 

 

A figura 2.2 mostra a distribuição conjunta das componentes independentes. 

 

Figura 2-2 - Distribuição conjunta das componentes sem o branqueamento de   
Fonte: Autoria Própria 

 

Os valores das componentes  na figura (2.2) são valores de uma distribuição 

uniforme sem o branqueamento, onde  é a componente horizontal e  a vertical. 

Em um exemplo prático da técnica de ACI admite-se que essas componentes são 

independentes e descorrelacionadas, porém nem sempre os sinais capturados obedecem a essa 

afirmação. A técnica de branqueamento possibilita apenas uma etapa do processamento, ou 

seja, apenas a descorrelação desses sinais. Essa afirmação pode ser vista adicionando uma 

matriz de mistura, representada por A aos sinais de , observados na figura 2.3. A matriz 

A irá tornar os sinais dependentes e correlacionados. 

 

 (2.21) 
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Figura 2-3 - Distribuição conjunta após a aplicação da matriz de mistura A  
Fonte: Autoria Própria 

 
Após o branqueamento, a função de densidade conjunta das componentes branqueadas 

pode ser vista como uma versão rotacionada das funções das variáveis originais, mostradas na 

figura 2.4. 

 

Figura 2-4 - Distribuição conjunta branqueada de   rotacionada 
Fonte: Autoria Própria 

 

Isto se deve porque em um espaço bidimensional, uma transformação ortogonal em 

 é determinada por um único parâmetro, que é o ângulo de rotação, ou seja, ao invés 

de estimar todos os 4 parâmetros de uma matriz 2x2, estima-se somente um parâmetro de 

rotação. 

Uma forma de observar a dependência dos dados pode ser verificada na figura 2.4, 

onde se o eixo de  possuir valores pouco maiores que (1) o eixo  possuirá valores 

menores que (-1) indicando assim que um sinal traz informação sobre o outro. 
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Dessa forma, apesar da figura 2.4 mostrar de forma intuitiva que existe um conjunto 

de sinais descorrelacionados, os sinais obtidos são dependentes, provando que a técnica de 

branqueamento apenas descorrelaciona os dados. 

Em algumas aplicações onde a massa de dados é considerada grande, pode ser útil 

extrair as componentes principais dos dados antes de realizar o branqueamento, por meio da 

técnica do PCA. A solução dessa massa de dados de  é dada em termos de autovetores 

 da matriz de covariância  onde  em (HYVÄRINEN; KARHUNEN; 

OJA, 2001). Os auto vetores são então ordenados de acordo com seus respectivos autovalores, 

tal que . Os menores autovalores são então descartados de acordo com o 

valor limite de tolerância do percentual de informações que são guardadas nos componentes 

principais. 

Nesta seção foi visto que independência implica em descorrelação, porém o contrário 

não é verdade. O PCA é vista apenas, como um passo de pré-processamento das misturas, 

onde mais tarde a técnica de ACI escolhida irá obter uma matriz de rotação apropriada ao 

conjunto de sinais.  

 

2.7 NÃO-GAUSSIANIDADE E INDEPENDÊNCIA 

 

Será abordada nesta seção, a relação entre as restrições de não-gaussianidade e 

independência estatística das componentes independentes, bem como, a forma de como ACI 

se utiliza dessas restrições para estimar o modelo. 

Se as componentes independentes tiverem distribuição gaussiana, conforme 

(HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001), a matriz de mistura não surte efeito algum nas 

distribuições das misturas, pelo simples motivo das distribuições serem idênticas, que 

significa que não existem meios de estimar a matriz de mistura tendo somente as informações 

dadas pelas misturas. O mesmo acontece se as componentes independentes tornarem-se 

brancas por meio do branqueamento.  

 

 (2.22) 

 

Se tomar como pressuposto que A é uma matriz de mistura ortogonal, porque os dados 

foram branqueados, sendo que uma matriz ortogonal possui a característica de , 
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então a densidade conjunta das misturas será dada por: 

 (2.23) 

Observe que devido à ortogonalização de A, tem-se que: 

 

 (2.24) 

 

Dessa forma, se A é ortogonal então a sua será: 

 

 (2.25) 

 

Se a matriz ortogonal da mistura não altera a função de densidade de probabilidade, as 

distribuições da matriz original são idênticas as da matriz de mistura. Sendo assim, não se 

pode inferir a matriz de mistura a partir das misturas. 

Se as componentes independentes forem gaussianas, só é possível estimar o modelo de 

ACI a partir de uma transformação ortogonal, o que torna a matriz de mistura A não 

identificável, ou seja, tudo que pode-se fazer é branquear os dados. Para isso, a técnica do 

PCA pode ser utilizada para esse procedimento, pois além de reduzir a sua dimensionalidade 

ela realiza uma transformação ortogonal dos dados (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 

2001). Por outro lado, se as componentes independentes forem estatisticamente independentes 

e não gaussianas, a técnica proposta de ACI será capaz de estimar a matriz de mistura e obter 

as componentes somente tomando como base as informações fornecidas pelas misturas 

observadas. 

Uma ideia de como isso pode ocorrer é tomando como base o Teorema do Limite 

Central (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001). O mesmo fornece um resultado clássico 

da teoria da probabilidade, onde afirma que ao considerar uma sequência de variáveis 

aleatórias estatisticamente independentes e igualmente distribuídas  a soma 

 converge para uma distribuição gaussiana se . De certo, não tem 

, mas baseado no teorema, pode-se dizer que a soma de duas variáveis aleatórias 

estatisticamente independentes e igualmente distribuídas geralmente tem uma distribuição que 

é mais próxima da gaussiana, do que qualquer uma das distribuições das variáveis originais. 

Sendo assim, o teorema do limite central pode ser usado para estimar as componentes 

independentes da seguinte forma, tomando como base o modelo de ACI: 
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 (2.26) 

 

Dessa forma para se estimar uma das componentes independentes, será considerada 

uma combinação linear das misturas observadas , sendo que  onde  é um vetor 

linha transposto a ser determinado. Dado o modelo anterior, , onde  é uma 

combinação linear das componentes independentes com o vetor . Chamando esse vetor de 

, tem-se que: 

  

 (2.27) 

 

Observando a equação (2.27), considerando que corresponde a uma das linhas de 

, então a combinação linear  teria como resultado uma das componentes 

independentes. Dessa forma, se  e  como uma linha inversa de ,  será um vetor 

que terá apenas um elemento igual a 1(um) e todos os outros iguais a 0(zero). Considerando 

que as componentes independentes são estatisticamente independentes, pelo teorema do limite 

central qualquer combinação linear das componentes terá distribuição mais próxima da 

gaussiana do que as distribuições de qualquer uma das componentes, dessa forma,  

será sempre mais gaussiana que , a menos que  resulte em umas das componentes 

independentes. 

Na prática, se os valores de  e  fossem conhecidos, poderia variar até  igualar-

se a umas das componentes independentes, mas somente as misturas observadas de  são 

conhecidas. Por outro lado, se , então o vetor pode ser calculado até que 

maximize a não gaussianidade de , que seria igual ao vetor , ou seja,  

que será o equivalente a uma das componentes independentes. 

Embora a relação de não gaussianidade e independência tenham sido esclarecidas com 

a ajuda do teorema do limite central, a maximização da não gaussianidade de na 

combinação linear  precisa ser medida, essa medida será abordada na seção 2.8. 
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2.8 MEDIDAS DE NÃO-GAUSSIANIDADE 

 

Como dito na seção anterior, a medida de não gaussianiadade precisa ser quantificada, 

ou seja, é preciso uma medida para a variável aleatória , para estimar o modelo de ACI. 

Existem alguns métodos para realizar essa medida, dentre eles estão a Máxima 

verossimilhança, Informação mútua, Kurtosis e a Negentropia (HYVÄRINEN; KARHUNEN; 

OJA, 2001). Nesta seção será apenas abordada duas medidas, que são a Kurtosis e 

Negentropia, apenas para efeito comparativo, pois anteriormente foi visto que a Kurtosis 

mostrou-se uma medida sensível a outlines. 

 

2.8.1 Kurtosis 

 

A medida de Kurtosis é uma medida clássica, também chamada de Cumulante de 

Quarta-ordem (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001), é dada pela função de uma 

variável aleatória  da seguinte forma: 

 

 (2.28) 

 

Para simplificar essa função pode-se assumir que se a variável tiver variância unitária, 

ou seja, se ela for branqueada, por exemplo: . Tem-se a seguinte função: 

 

 (2.29) 

 

A equação (2.28) demonstra que a função  é na verdade uma versão já 

normalizada do momento de quarta ordem, que é .  

Se a variável aleatória  for gaussiana, então o resultado da função  é igual a zero 

(HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001). Se a variável for não gaussiana, o valor absoluto 

da kurtosis é diferente de zero. 

O valor absoluto da kurtosis é usado como medida de não gaussianidade em ACI. Sua 

simplicidade de ser calculada é uma das razões pela qual essa medida é amplamente utilizada. 

A kurtosis pode ser calculada somente usando o momento de quarta ordem, além disto, a 

análise teórica é simplificada devido à seguinte propriedade. 

Se  são duas variáveis aleatórias independentes, então atendem à seguinte 
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propriedade de linearidade (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001). 

 

 (2.30) 

 

e 

 

 (2.31) 

 

Onde  é uma constante. 

Os valores da kurtosis podem ser negativos e positivos. Variáveis aleatórias que tem 

kurtosis negativa são chamadas de subgaussiana, e as que têm valores positivos são chamadas 

de supergaussiana. Na literatura estatística tem-se que subgaussianas compreende a expressão 

platykurtic e supergaussianas a expressão leptokurtic. 

As figuras 2-5 e 2-6 monstram o comportamento gráfico de ambas as expressões 

estatísticas. 

 

 

Figura 2-5 - Função de densidade de distribuição laplacian, típico comportamento chamado de leptokurtic. 
Fonte: (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001) 

 

Na figura (2-5) mostra-se um comparativo da função gaussiana dada pela linha 

tracejada e da função laplacian, ambas com variância unitária e função de densidade 

normalizada. 
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Figura 2-6 - Função de densidade de distribuição uniforme, típico comportamento chamado de platykurtic.  
Fonte: (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001) 

Na figura (2-6) mostra-se um comparativo da função gaussiana dada pela linha 

tracejada com a função da distribuição uniforme, ambas com variância unitária e função de 

densidade normalizada. 

Apesar da sua simplicidade, a kurtosis apresenta uma desvantagem, é muito sensível à 

outliers. Considerando uma variável aleatória com 1000 valores com média zero e variância 

unitária que contivessem valores na maioria entre 0(zero) e 1(um), se fossem retirada uma 

amostra e por ventura algum desses valores fossem quantificados em 10(dez). O valor da 

kurtosis seria . Com isso observa-se que os valores da kurtosis dependem 

apenas de algumas observações, se essas observações forem errôneas ou irrelevantes tem-se 

que a kurtosis é uma medida de não gaussianidade simples, porém não robusta. 

 

2.8.2 Negentropia 

 

A negentropia é outra medida de não gaussianidade. É baseada na quantidade de 

informação teórica de uma variável fornecida pela entropia diferencial, tratada simplesmente 

por entropia (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001). 

A medida de entropia pode ser avaliada como uma espécie de grau de informação que 

se pode ter ao observar variáveis, ou seja, quanto mais aleatória uma variável é, maior será 

sua entropia. 

Denota-se entropia por H um vetor aleatório de  com função de densidade de 

probabilidade  da seguinte forma: 

 

 (2.32) 
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Um resultado fundamental da teoria da informação é que uma variável gaussiana 

possui a maior entropia dentre todas as variáveis aleatórias que possui igual variância 

(HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001). Com isso, pode-se dizer que a medida de 

entropia pode ser utilizada como uma medida de não gaussianidade. Na verdade ela 

demonstra que as distribuições gaussianas são as mais aleatórias e menos estruturadas dentre 

todas as distribuições. 

Na verdade, a negentropia é uma versão normalizada da entropia diferencial, de forma 

que a negentropia é zero para variável gaussiana e não negativa para as demais. 

Define-se negentropia como J de uma variável aleatória  da seguinte forma: 

 

 (2.33) 

 

onde  é um vetor aleatório com distribuição gaussiana e mesma matriz de 

correlação (e covariância) que . 

 Uma das vantagens de usar a negentropia ou entropia diferencial é que ela uma 

medida de não gaussianidade bem justificada pela teoria estatística, ela é considerada um 

estimador ótimo de não gaussianidade. Porém, um dos problemas em usa-la é que sua 

implementação é computacionalmente muito difícil, além disso, ela requer o conhecimento de 

uma estimação possivelmente não paramétrica da função de densidade de probabilidade 

(HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001). 

Diante do exposto no parágrafo anterior faz-se necessário discutir uma aproximação 

que torne a negentropia uma medida mais pratica. 

O método usual de aproximação da negentropia é o de cumulantes de alta ordem, que 

traz consigo o uso da medida de kurtosis abordada na seção (2.8.1). Dada pela seguinte 

aproximação: 

 

 (2.34) 

 

Como a equação (2.34) faz uso da kurtosis, tem-se como consequência uma 

aproximação não robusta, lembrando-se da sua sensibilidade com os outliers na seção (2.8.1). 

Um método com maior sofisticação é usar a esperança de funções não quadráticas ou 

momentos não polinomiais, ou seja, . Um simples caso utilizando duas funções não 
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quadráticas  tal que  é ímpar e  é par, pode-se obter a seguinte aproximação: 

 

 (2.35) 

 

Onde  são constantes positivas e  é uma variável aleatória gaussiana com 

média zero e variância unitária. Esta é também uma aproximação da generalização baseada 

em momentos obtidos na equação (2.35), onde . 

No caso em que se utilize apenas uma função não quadrática , tem-se a seguinte 

aproximação para praticamente qualquer função  não-quadrática: 

 

 (2.36) 

 

É também uma aproximação de momentos baseada na equação (2.35) se  tiver 

distribuição simétrica, caso em que o primeiro termo da equação (2.35) irá desaparecer. Dessa 

forma, tomando  tem-se uma aproximação baseada em kurtosis. 

Escolhendo-se , obtêm-se melhores aproximações que as dadas pela equação 

(2.35). Em particular a escolha da função  que não cresça tão rapidamente pode resultar em 

estimadores mais robustos. Segundo (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001) as seguintes 

funções têm provado ser úteis: 

 

 (2.37) 

 

e 

 (2.38) 

 

Onde  é uma constante, tal que . As funções (2.37) e (2.38) estão 

ilustradas na figura 2.7. 
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Figura 2-7 - As funções  na eq.(2.37) e na eq.(2.38), dada pela curva contínua e tracejada, respectivamente. 
A quarta potência, tal como usada na kurtosis, é dada como comparação com a curva traço-pontilhada. 

Fonte: (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001) 
 

Assim, obtém-se a aproximação usando a negentropia como uma medida de não 

gaussianidade. Observando as equações (2.37) e (2.38) dessa medida, tem-se que 

conceitualmente são medidas simples e rápidas de serem calculadas, além de obter 

propriedades estatísticas que dão robustez ao modelo. Essas funções serão utilizadas na 

próxima seção como funções objetivas no método de ACI. 

O cálculo do gradiente, não foi abordado nesta seção por ser um algoritmo lento, que 

tem imputado em sua origem uma rede neural com taxa de aprendizagem supervisionada, ou 

seja, a taxa de aprendizagem para o algoritmo é fornecida pelo usuário, podendo convergir ou 

não (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001). 

 

2.9 ALGORITMO FastICA 

 

Nesta seção será apresentado o algoritmo baseado em interação de ponto-fixo, onde o 

mesmo irá maximizar a não gaussianidade de  (máximo local), onde  são as misturas 

observadas centralizadas e branqueadas e  é um vetor de coeficientes de separação. Este 

algoritmo pode ser derivado tanto no método de aproximação por medida de kurtosis quanto o 

método de aproximação por negentropia. 

Outro ponto que deve ser observado é que o algoritmo encontra somente uma 

componente independente. Para encontrar as demais componentes é necessário iterar o 

algoritmo (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001) . 

Anteriormente foi dito que a aproximação por kurtosis não é uma medida robusta, 



 
 
Algoritmo FastICA 41 

 

 
 

dessa forma, faz-se necessário entender o funcionamento do FastICA, usando como método 

de aproximação a negentropia. Salientando que a diferença entre os dois algoritmos é apenas a 

forma com que a iteração irá calcular o novo . 

Segundo (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001), após a derivação do algoritmo 

baseada no gradiente usando a negentropia, tem-se a seguinte equação simplificada 

algebricamente: 

 

 (2.39) 

 

Ainda conforme (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001) a interação do algoritmo 

do FastICA ocorre da seguinte forma: 

A. Centralização dos dados tornando sua média zero. 

B. Branqueamento dos dados para obter . 

C. Escolher aleatoriamente o vetor  inicial. 

D. . 

E.  

F. Se não convergir, retornar ao passo D. A cada w encontrado o vetor W não pode 

mudar de direção. 

Como  e  são obtido do gradiente das equações (2.40) e (2.41), suas derivadas são 

dadas como nas equações (2.43) e (2.44). Além dessas equações, também pode-se usar as 

derivadas do momento de quarta ordem, que resultará do método de kurtosis, como na 

equação (2.42) e sua derivada em (2.45). 

  

 

 
(2.40) 

 

 

(2.41) 

 

 
(2.42) 

As derivadas de  são dadas como segue: 

 

 (2.43) 
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 (2.44) 

 

 (2.45) 

 

Apesar da medida de kurtosis não ser o foco desse trabalho, pois do ponto de vista 

estatístico possui características de não ser um algoritmo robusto, sua função de iteração pode 

ser dada por: 

 

 (2.46) 

 

Outra coisa importante é que segundo (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001), 

quando se utiliza aproximações por negentropia, a convergência é de grau dois, que é muito 

mais rápido que a convergência linear obtida pelo método do gradiente, não mencionado neste 

trabalho. 

Como critério de convergência o novo e o antigo  devem apontar para a mesma 

direção, lembrando que  são iguais conforme abordado na seção (2.5). 

 

2.10 COMO CALCULAR MAIS DE UMA COMPONENTE INDEPENDENTE 

 

Na seção anterior, foi abordado como calcular uma componente independente. Porém 

é possível que seja calculado mais de uma componente executando o algoritmo FastICA um 

número de vezes igual à quantidade de componentes que se quer encontrar, variando os 

diferentes pontos iniciais do algoritmo, no entanto, isso não seria um método seguro, uma vez 

que se pode pegar os mesmos pontos iniciais várias vezes, já que são escolhidos de forma 

aleatória. Sendo assim, corre-se o risco do mesmo máximo local ser calculado várias vezes. 

Para eliminar esse problema, observa-se a seguinte propriedade: 

Uma vez que os vetores  são ortogonais no espaço branqueado, pode-se notar que a 

independência das componentes são não correlacionadas no espaço branqueado em 

. Como a não correlação equivale a ortogonalidade e a matriz de 

mistura branqueada  se dá ao fato de que após o branqueamento, a matriz é levada a 

ortogonalização, então, os vetores , são por definição as linhas da inversa da matriz de 
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mistura  e estas são iguais as colunas de . Sendo assim . 

Assim, para estimar várias componentes independentes, tem-se que executar o 

algoritmo mais de uma vez, e para evitar que  convirja no mesmo máximo, os vetores 

 devem ser ortogonalizados a cada iteração do algoritmo. 

A seção 2.10.1 e 2.10.2 apresentará os métodos para realizar a descorrelação ou 

ortogonalização necessária pra que o algoritmo convirja. 

 

2.10.1 Ortogonalização deflacionária 

 

Um método bastante conhecido e simples de ortogonalização deflacionária é o método 

de Gram-Schmidt (ANTON; CHRIS, 2001). Ao estimar-se  componentes independentes, 

onde o vetor  é , para cada interação do algoritmo FastICA é calculado um novo 

vetor  e é subtraído da projeção , onde  até  vetores 

calculados nas interações e então renormaliza-se . Fazendo assim, cada componente 

independente é calculado sequencialmente, ou seja, um a um. 

Segundo (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001), os passos para calcular cada 

componente dar-se da seguinte forma: 

A. Escolha  o número de componentes a ser estimado. Faça . 

B. Escolha um vetor de peso inicial  aleatoriamente. 

C. Realize uma interação do algoritmo FastICA em uma componente . 

D. Realize a ortogonalização. 

 

 (2.47) 

 

E. Normalize  

F. Se não convergir retorne ao passo C. A cada w encontrado o vetor W não pode 

mudar de direção. 

G. . Se , então retorne ao passo B. 
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2.10.2 Ortogonalização simétrica 

 

Na seção anterior dedicada à ortogonalização deflacionária, as componentes são 

calculadas uma a uma. Fazendo com que as primeiras estimativas de erros sejam propagadas 

aos demais componentes subsequentes pela ortogonalização. 

O método de ortogonalização simétrica permite a computação paralela dessas 

componentes, é realizada uma iteração do algoritmo FastICA em cada vetor  em paralelo. 

Após essa iteração todos os vetores  são ortogonalizados usando o método simétrico. O 

algoritmo segundo (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001), é dado a seguir: 

A. Escolha  o número de componentes a ser estimado. 

B. Escolha um vetor de peso inicial  aleatoriamente. 

C. Execute uma iteração inicial do algoritmo FastICA para todos os vetores  em 

paralelo. 

D. Realize a ortogonalização simétrica dos vetores . 

E. Se não convergir volte ao item C. A cada w encontrado o vetor W não pode mudar 

de direção. 

A ortogonalização simétrica pode ser obtida fazendo uso do método da raíz quadrada 

de uma matriz. Assim a matriz dos vetores  ficará da seguinte forma: 

 

 (2.48) 

 

A raíz quadrada da inversa de  é obtida pela decomposição dos auto-

valores de  assim: 

 

 (2.49) 

 

Outra forma de executar o algoritmo é: 

A. . 

B.  

C. Se  não for próximo o bastante da matriz identidade, retorne ao passo B. 
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2.11 EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO ACI 

 

Após definido a abordagem da técnica de ACI, a seguir será apresentado um exemplo 

para resolver um problema da separação às cegas das fontes. O exemplo a seguir, traz uma 

abordagem simples e didática.  

Três sinais serão gerados, denotados como  nas seguintes funções: 

A.  

B.  

C.  

D.  

E. Adiciona-se a matriz de mistura denotada por: 

 

 

 

Os sinais originais da matriz   está representada na figura (2.8). 

 

Figura 2-8 - Sinais originais sem a matriz de misturas  
Fonte: Autoria Própria 

 

A matriz  está representada pela multiplicação da mistura da matriz  aos dados 

originais nas equações (2.50, 2.51 e 2.52): 

 (2.50) 

 (2.51) 
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 (2.52) 

 

Após a multiplicação da matriz de misturas os sinais estão representados na figura 

(2.9). 

 

Figura 2-9 - Matriz X com os sinais misturados por A 
Fonte: Autoria Própria 

 

Dado que se sabe apenas a matriz de mistura com os sinais observados, o algoritmo 

FastICA seria utilizado fazendo uso da função na equação (2.37) a um  aleatório, onde 

 e , atribuindo um valor de erro  e um valor máximo de interações . As 

componentes independentes seriam obtidas observando a figura (2.10). 

 

 
Figura 2-10 - Modelo de ACI 

Fonte: (CALHOUN; ADALI, 2006) 
 

O objetivo do algoritmo é após cada interação, encontrar o W adequado, sem a 

mudança da direção nas projeções, este processo é semelhante a uma rede neural não 

supervisionada, onde a convergência é o melhor W, sendo o ponto máximo da não 
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gaussianidade. 

A figura (2.10) mostra que se consegue estimar  como sendo uma representação 

estimada dos sinais desconhecidos de , baseado apenas nos dados fornecidos através da 

mistura de sinais observada, como monstra a figura (2.11). 

 

 

Figura 2-11 - Matriz das componentes estimadas  
Fonte: Autoria Própria 

 

Depois de encontrada as componentes independentes, a figura 2.12 mostra que tiveram 

boas estimativas, embora seja possível observar a ambiguidade do modelo estudada na seção 

(2.5), lembrando que a ordem das componentes estimadas não importa. O importante é sua 

direção. 
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Figura 2-12 - Quadro geral da estimativa do modelo ACI 
Fonte: Autoria Própria 

 

2.12 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

A ideia neste capitulo foi construir uma demonstração teórica e prática do que trata a 

técnica de ACI em sinais gerados artificialmente. Nota-se que a reconstrução dos sinais que 

foram estimados em y na figura 2.12, foi monstrada visualmente tão próxima quanto possível 

dos sinais originais, porém não exatamente na ordem de entrada dos sinais em s, informação 

já prevista na técnica. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 IMAGENS FUNCIONAIS POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (fMRI)  

 

A imagem de ressonância magnética (MRI) está baseada no fenômeno de ressonância 

magnética nuclear. Seus estudos tiveram início em 1924 pelo físico austríaco Wolfgang Pauli, 

somente em 1944 o físico americano Isidor Rabi descobriu o fenômeno de ressonância 

magnética sendo agraciado com o Prêmio Nobel da física. Em 1952 mais uma descoberta por 

dois físicos Felix Bloch e Edward Purcell detectaram o efeito da ressonância magnética na 

matéria. Batizada como Nuclear Magnetic Resonance (NMR), em 1960 medidas de NMR 

revelaram diferenças entre moléculas de água, dependendo se estavam ou não em tecidos 

biológicos. Esta pesquisa motivou as investigações do médico americano Raymond Damadian 

sobre as diferenças entre células cancerosas em relação às não cancerosas em 1971. Em 2003 

Lauterbur e Mansfield receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina pela sua 

contribuição na formação de imagens utilizando a NMR (STURZBECHER, 2006). 

Como dito no parágrafo anterior a MRI é baseada na NMR, seu aperfeiçoamento deu-

se através do movimento de sequências de pulsos rápidas e de descobertas de processos 

fisiológicos que produzem contraste endógeno, abrindo com isso a possibilidade de se estudar 

as funções cerebrais humanas. Um dos principais destaques dessa técnica é caracterizado por 

seu caráter não-invasivo, além disso, tipicamente geral imagens com elevada resolução 

espacial. Entre suas limitações destaca-se a baixa resolução temporal, comparando com a 

eletroencefalografia (LOGOTHETIS, 2002). 

Em um papel evolutivo a técnica de fMRI vem apresentando grande evolução, com o 

uso de diversas técnicas sofisticadas que permitem detectar alterações realizadas em 

atividades neurais. Atividades como emoções, comportamento e dor (QUEIRÓS, 2011) 

possuem alta complexidade e esta técnica tem-se mostrado eficiente na detecção dessas 

atividades. 

O contraste do fMRI está ligado diretamente à taxa de oxigenação no sangue, bem 

como a sua variação de volume e fluxo sanguíneo durante a atividade cerebral (OZELO, 

2008). Quando o cérebro entra em atividade, sua ativação requer um aumento localizado de 

oxigênio e glicose, movimentando de forma mais intensa o fluxo do volume sanguíneo. Esse 

aumento irá dar origem ao contraste Blood Oxigenation Level Dependent (BOLD). 
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3.1 SEQUÊNCIA DE PULSOS (EPI) 

 

Sabe-se que por mais imóvel que um humano possa ficar para realizar um exame, 

existe sempre a possibilidade de movimentos involuntários, fato que leva a imagem 

contrastada a possuir algumas imperfeições. Em 1977 o pesquisador Peter Mansfield propôs o 

método EPI, no qual uma sequência de pulsos é feita em milésimos de segundo, seguindo 

uma trajetória de zig-zag no espaço, com isso pode-se obter algumas vantagens, como a 

redução do tempo dos exames, além de reduzir a chance da ocorrência de movimentos 

voluntários e involuntários na fração de segundo quando se obtém as imagens. 

Essa técnica pode ser classificada de duas formas: quanto à velocidade e ao tipo de 

sequência. Em (ARAÚJO, 2002) a forma geral da velocidade de uma sequência pode ser 

dividida em convencional e eco-planar. A escolha da melhor sequência é o resultado do 

balanço entre a resolução espacial e temporal (OLIVEIRA, 2012). 

A sequência convencional possui uma resolução temporal limitada a alguns segundos, 

enquanto as sequências eco-planares alcança a ordem de milissegundos, podendo chegar a 

20ms. Porém, melhor a resolução temporal resulta-se em imagens com baixa resolução 

espacial (HUETTEL; SONG; GREGORY, 2008). 

Para tentar minimizar esse problema, técnicas como a produção do gradiente tem se 

tornado o melhor método de escolha nos estudo de fMRI (STURZBECHER, 2006). 

Outra técnica usada para aumentar o contraste nas imagens de fMRI é o uso de agentes 

de contrastes exógenos, como o ácido diethylenetriaminepentacetico (Gd-DTPS). Essa 

substância é injetada na corrente sanguínea, alterando o contraste local, encurtando o tempo 

de relaxação, muito utilizada em detecção de tumores (BELLIVEAU; KENNEDY; C, 1991). 

 

3.2 EFEITO BOLD 

 

É o efeito baseado nas propriedades magnéticas da hemoglobina, ou seja, quando a 

hemoglobina (proteína contida nos globos vermelhos do sangue) está em estado oxigenado 

(oxihemoglobina), quer dizer que elas estão carregadas de oxigênios, da mesma forma quando 

não estão, ou seja, estão em estado desoxigenado (desoxihemoglobina) (GONÇALVES, 

2009). Pauling e Coryell (1936) descobriram que a desoxihemoglobina é ligeiramente 

paramagnética relativamente ao tecido circundante, enquanto o aumento da oxihemoglobina é 

isomagnética. Dessa forma, analisando-se o córtex cerebral que fica responsável pela área 
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motora em dois momentos (repouso e ativo), pode-se dizer que se o indivíduo realizar uma 

atividade motora (momento ativo no córtex) existirá um aumento da taxa de oxihemoglobina 

(oxigenação na área cerebral). Bem como se o mesmo permanecer em repouso, as taxas de 

oxihemoglobina e desoxihemoglobina ficam distribuídas igualmente por todos os tecidos 

vizinhos circundantes. O efeito ou contraste BOLD (dHB) é formado durante os momentos de 

oxigenação e desoxigenação da área em atividade cerebral, obtido pelo volume sanguíneo que 

trazem a dinâmica da hemoglobina, ou seja, quando um voluntário realiza uma determinada 

tarefa motora essa dinâmica é ativada. 

 

3.3 FUNÇÃO RESPOSTA HEMODINÂMICA (FRH) 

 

É uma função que representa determinados eventos iniciados em função das atividades 

executadas pelos neurônios. Sabe-se que em (TOFTS, 2005) o formato da função FRH irá 

depender das propriedades dos estímulos ativados pelos neurônios. Sua altura é baseada no 

grau da atividade neural dada pelo sinal BOLD, ou seja, dada a intensidade do sinal da 

atividade neuronal, maior será o pico atingido pela altura da onda do sinal propagado. Sua 

largura é dada pelo tempo em que a atividade é realizada, quanto maior o tempo da atividade 

maior a largura da onda representada pelo sinal BOLD da FRH (OLIVEIRA, 2012). 

A figura (3.1) mostra um gráfico com a FRH. 

 

Figura 3-1 - Sinal BOLD representando a FRH  
Fonte: (TOFTS, 2005) 

 

Pode-se notar na figura 3.1 a composição de sete fases distintas: 

1. Sinal de repouso; 

2. Início da ativação neuronal, ocorre uma pequena queda antes do aumento do fluxo 

sanguíneo, pois é o momento da extração do oxigênio; 

3. Aumento do sinal BOLD; 

4. Pico do sinal BOLD, maior intensidade de volume sanguíneo e oxigenação; 
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5. Término do estímulo do sinal BOLD, redução do fluxo sanguíneo e oxigenação; 

6. Término da atividade neuronal, pode haver uma leve queda da linha base, pois há 

uma interrupção no volume sanguíneo. 

7. Volume sanguíneo retorna ao normal, nível de oxihemoglobina e 

desoxihemoglobina ficam distribuídas igualmente. 

O experimento que será realizado no voluntário, tem função semelhante à FRH, pois o 

voluntário irá executar a tarefa de escutar um texto a cada 27,5 segundos, alternando no 

mesmo período em atividades de repouso. A figura 3.2, mostra que o experimento terá 5 

momentos em atividades e 6 momentos em repouso.  

 

Figura 3-2 - Experimento representado na FRH  
Fonte: Autoria Própria 

 

Dessa forma, o nível de oxigenação do efeito do sinal BOLD na atividade neuronal do 

experimento será comparado a FRH, sendo possível a extração de informação tal sua 

semelhança.  

 

3.4 Considerações Finais do Capítulo 

 

Este capítulo traz apenas uma abordagem do que é o sinal de fMRI e como ele pode se 

comportar na dimensão temporal e espacial. Em (CALHOUN; ADALI, 2006), mostrou-se 

que o uso da técnica de ACI aplicada a sinais de fMRI tem trazido resultados concisos, porém 

há muito trabalho ainda a ser feito. Não esquecendo que um dos pontos fortes da técnica é a 

capacidade de caracterizar dados de alta dimensionalidade, sem que seja necessário inserir 

informação prévia, ou seja, pode-se obter boas estimativas sem a necessidade de adicionar 

informações a priori, é possível obter melhores resultados adicionando mais propriedades ao 

modelo, observando sempre os critérios que fazem uso desta técnica. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

0.5

1

1.5

2

Atividade Repouso



 
 
Correlação cruzada 53 

 

 
 

CAPÍTULO 4 

 

4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

4.1 CORRELAÇÃO CRUZADA 

 

É um método simples e amplamente utilizado para detectar pixels ativados em fMRI. 

Para que essa medida seja possível é necessário calcular o coeficiente de correlação amostral 

de Pearson (WALPOLE; MYERS; YE, 2008) dado por: 

 

r = 	 �7 =	 ∑(	6 −		�)(�6 −	�̅)
�∑(	6 −		�)& ∑(�6 −	�̅)&

 
(4.1) 

 

Esse coeficiente mede o grau de similaridade entre duas variáveis, que neste caso, 

trata-se do cruzamento de 2(duas) séries temporais, �7 = +	%, 	&, … 	5, e �7 = +�%, �&, … �5,. 
A série temporal �7 é a série medida no experimento funcional para o voxel j, e �7 é a série de 

referência, o sinal esperado como resultado do experimento fMRI.  

O coeficiente de correlação r é o estimador estatístico, dado na equação (4.1). 

Calculando r para 9 = 1… { forma-se o mapa para o Coeficiente de correlação (MCC). O 

MCC é um mapa de ativação que pode assumir valores entre 1 e -1, desde correlação positiva 

a correlação negativa, sendo 0(zero) para a inexistência de correlação. Para este trabalho foi 

adotado 2 mapas para cada resultado das fatias, um com correlação maior que zero e outro 

com correlação maior ou igual que 0,72, para determinar quais pixel estão sendo ativados em 

resposta ao protocolo solicitado. 

O exemplo a seguir mostra o cálculo do coeficiente de correlação entre duas variáveis 

Y e X. 
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Tabela 3 - Tabela de cálculo da variável Y e X (exemplo) 

y x � −	�� � −	�� (� −	��)(	� −	��) (� −	��)� (� −	��)� 

10 2 -49,5833 -3,891666667 192,9618056 2458,507 15,14506944 

20 2,5 -39,5833 -3,391666667 134,2534722 1566,84 11,50340278 

30 2,5 -29,5833 -3,391666667 100,3368056 875,1736 11,50340278 

40 5 -19,5833 -0,891666667 17,46180556 383,5069 0,795069444 

50 10 -9,58333 4,108333333 -39,37152778 91,84028 16,87840278 

55 3,5 -4,58333 -2,391666667 10,96180556 21,00694 5,720069444 

70 2 10,41667 -3,891666667 -40,53819444 108,5069 15,14506944 

80 7 20,41667 1,108333333 22,62847222 416,8403 1,228402778 

90 9,5 30,41667 3,608333333 109,7534722 925,1736 13,02006944 

100 10 40,41667 4,108333333 166,0451389 1633,507 16,87840278 

80 8,8 20,41667 2,908333333 59,37847222 416,8403 8,458402778 

90 7,9 30,41667 2,008333333 61,08680556 925,1736 4,033402778 

∑ 715 ∑ 70,7     ∑ 794,9583333 ∑ 9822,917 ∑ 112,16 
Fonte: Autoria Própria 

 

Dessa forma inclui que: 

 

r = 	 �7 =	 794,9583333
√9822,917	�	112,16 = 0,7573 (4.2) 

 

A tabela 4 mostra a interpretação desse coeficiente (WALPOLE; MYERS; YE, 2008). 

 

Tabela 4 - Interpretação dos valores de correlação (r) 

Valor de r (+ ou -) Interpretação 
0,00 a 0,19 Uma correlação bem fraca 
0,20 a 0,39 Uma correlação fraca 
0,40 a 0,69 Uma correlação moderada 
0,70 a 0,89 Uma correlação forte 
0,90 a 1,00 Uma correlação muito forte 

Fonte: Autoria Própria 
 

O exemplo apresentado com os dados na tabela 3 mostra uma relação de similaridade 

onde os dados apresentam uma correlação forte. 

O fato das variáveis Y e X possuírem um grau de associação com r = 0,7573 não 

implica dizer que as variáveis possuem uma relação de causa-efeito, apenas existe uma 

relação funcional entre elas. A figura 4-1 mostra uma relação de linearidade positiva entre 

essas variáveis. 

 



 
 
Teste t de Student para correlação

 

 

Figura 

 

Algumas medidas estatísticas podem ser utilizadas para 

estatística, tais como o teste t

teste. 

 

4.2 TESTE T DE STUDENT 

 

Para se testar a eficiência estatística desta medida é necessário testar a significância 

estatística, nesse trabalho será usado o nível de 95%, ou seja, tolera

5% para o teste. Como sugestão de hipótese, em se tratando de experimentos em blocos fMRI 

deste trabalho, tem-se que 

voxel não está ativo ou v%
voxel está ativo. Assim, para saber se o valor de r para o tamanho de amostra N permite para 

o nível de significância α existir correlação 

a estatística t de Student da equação (4.3), com N

 

 

Utilizando a equação 4.3 tem

 

Teste t de Student para correlação 

Figura 4-1 – Relação de linearidade entre as variáveis Y e X
Fonte: Autoria Própria 

Algumas medidas estatísticas podem ser utilizadas para testar o grau de significância 

estatística, tais como o teste t de Student. Na seção 4.2 será abordado como proceder com o 

DE STUDENT PARA CORRELAÇÃO 

Para se testar a eficiência estatística desta medida é necessário testar a significância 

estatística, nesse trabalho será usado o nível de 95%, ou seja, tolera-se um erro

. Como sugestão de hipótese, em se tratando de experimentos em blocos fMRI 

se que v�: �7   	 	  representa a hipótese nula, 

: �7 �  representa a hipótese alternativa, onde determina que o 

. Assim, para saber se o valor de r para o tamanho de amostra N permite para 

existir correlação linear entre as variáveis, pode

Student da equação (4.3), com N-2 graus de liberdade. 

t = 	 �√¡ −
√ −	�& 

Utilizando a equação 4.3 tem-se que: 

t = 	 √ −
¢ −	 & =  
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Relação de linearidade entre as variáveis Y e X  

testar o grau de significância 

. Na seção 4.2 será abordado como proceder com o 

Para se testar a eficiência estatística desta medida é necessário testar a significância 

se um erro de no máximo 

. Como sugestão de hipótese, em se tratando de experimentos em blocos fMRI 

 onde determina que o 

representa a hipótese alternativa, onde determina que o 

. Assim, para saber se o valor de r para o tamanho de amostra N permite para 

linear entre as variáveis, pode-se fazer o teste com 

 

(4.3) 

(4.4) 
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Analisando o resultado da equação 4.4, verific

significância de 95% com 10 graus de liberdade

MYERS; YE, 2008), se o valor tabelado for inferior ao observado, rejeita

ou seja, os valores de Y e X possuem significância estatística.

Outra forma de observar o grau de significância é observar o p

representado por α e quer

verifica-se qual o α correspondente na tabela 

equação 4.4. Diante dessa informação verifica

qual é o valor de α corresponde, neste caso o valor encontrado foi um 

100). Dessa forma, tem-se que, se o valor de 

se a hipótese nula com v�:
de confiança igual ou superior a 95%.

O exemplo da figura 

liberdade. 

 

 

Neste trabalho, considerou

fosse maior que 0,05, rejeita

imagem no mapa (MCC), pois os erros seriam 

variável a ser considerado como de interesse

α < 5% plota-se uma imagem

Teste t de Student para correlação 

Analisando o resultado da equação 4.4, verificou-se que o (t-

significância de 95% com 10 graus de liberdade é t = 1,8125. De acordo com 

, se o valor tabelado for inferior ao observado, rejeita

ou seja, os valores de Y e X possuem significância estatística. 

Outra forma de observar o grau de significância é observar o p

r dizer o nível de erro máximo tolerado. A

correspondente na tabela t de Student e confronta-

equação 4.4. Diante dessa informação verifica-se na tabela com grau 10 de liberdade

corresponde, neste caso o valor encontrado foi um α

se que, se o valor de α observado for menor que o 

�7   , ou seja, Y e X possuem significância estatística a

de confiança igual ou superior a 95%. 

O exemplo da figura 4-2 mostra como encontrar na tabela o α

Figura 4-2 – Tabela distribuição t de Student  
Fonte: (WALPOLE; MYERS; YE, 2008) 

Neste trabalho, considerou-se que se o resultado de p-valor observado, ou 

rejeita-se a hipótese de significância e atribui-se zero na projeção da 

, pois os erros seriam superiores a 5%, portanto, 

como de interesse. Para as demais variáveis que tiverem valores de 

se uma imagem que representará os voxel significativos a 95% de confiança.
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-tabelado) ao nível de 

. De acordo com (WALPOLE; 

, se o valor tabelado for inferior ao observado, rejeita-se a hipótese nula, 

Outra forma de observar o grau de significância é observar o p-valor. O p-valor é 

dizer o nível de erro máximo tolerado. Através do (t-tabelado) 

-se com o resultado da 

se na tabela com grau 10 de liberdade (N-2), 

corresponde, neste caso o valor encontrado foi um α < 0,005 ou (0,5% / 

or menor que o α tabelado, rejeita-

cância estatística ao nível 

mostra como encontrar na tabela o α com (N-2) graus de 

 

valor observado, ou α observado 

se zero na projeção da 

portanto, não seria uma 

s que tiverem valores de 

os voxel significativos a 95% de confiança. 
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CAPITULO 5 

 

5 SIMULAÇÕES 

 

5.1 O EXPERIMENTO 

 

Este trabalho baseia-se inicialmente em simulações construídas com dados artificiais 

de sinais gerados pela FRH que irão testar a estimativa das componentes independentes, uma 

vez comprovada sua eficiência, a técnica será submetida a avaliações com dados reais de 

fMRI obtidos através do experimento realizado por um voluntário.  

O experimento constitui-se no voluntário escutar uma leitura de um texto, em 5 (cinco) 

repetições. Cada leitura terá um tempo de 27,5 segundos, alternados em momentos de repouso 

e atividade, ou seja, no instante inicial o voluntário ficará em repouso sem ouvir a leitura do 

texto por 27,5 segundos e no momento seguinte a leitura do texto será ouvida pelo mesmo 

tempo enquanto estiver em atividade. A tarefa do voluntário é concluída ao alternar 5 (cinco) 

momentos de atividades e 6(seis) momentos de repouso. 

 

5.2 MODELOS DE FUNÇÃO RESPOSTA HEMODINÂMICA (FRH) 

 

Alguns modelos de simulação da FRH podem ser verificados na literatura. Dentre 

eles: o modelo da distribuição Poisson, soma das distribuições Gamma e um modelo proposto 

por Glover (1999) que será o modelo selecionado para as simulações deste trabalho. As 

seções seguintes irão monstrar o porquê da escolha da proposta de Glover (1999) para o 

modelo. 

 

5.2.1 Distribuição de Poisson 

 

O modelo da distribuição de Poisson produz um mapa estatístico paramétrico 

contendo limites que identificam as correlações significativas entre um determinado 

parâmetro de entrada e hemodinâmica regionais. Este modelo consiste em uma técnica 

estatística que faz uso de SPM (Statistical Parametric Mapping) onde se constrói um mapa em 

nível de significância, por exemplo, de 0,05 ou 95% que possuem características de média e 

variância iguais definidas por um único parâmetro λ. A equação 5.1 mostra o valor médio da 
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função no tempo. 

 

ℎ+£, = ¤¥��¦/£! (5.1) 

 

Onde ℎ+τ, corresponde ao valor médio da função de atraso. Lembrando que, para cada 

valor médio encontrado a variância permanece inalterada. Depois de construído o mapa, é 

feito uma correlação cruzada com o sinal resposta de �(�) para só então ser avaliado o 

modelo de simulação.  

Esta técnica foi abordada por Friston et al. (1994), onde é explicado que se o sinal de 

entrada da função hemodinâmica for um sinal senoidal que correspondesse a π/2, a correlação 

seria zero. Em outras palavras, a função descreve a resposta fisiológica a um ponto ou 

impulso de uma função de entrada capaz de representar um estímulo, porém, para avaliar a 

correlação entre o parâmetro sensorial e a resposta hemodinâmica, o parâmetro sensorial deve 

ser submetido ao mesmo tempo e dispersão de medida entre a atividade neuronal e 

hemodinâmica (FRISTON; JEZZARD; TURNER, 1994). 

Assim, o modelo de simulação estaria representado pela equação 5.2. 

 

Λ+�(�), = . �(� − £). ℎ(£)#£ (5.2) 

 

Apesar de Friston et al. em 1994 obter um resultado positivo dos dados simulados 

comparadas com os dados observados no sinal de contraste ao qual foi correlacionado, o 

modelo mostrou que a cada queda dos sinais, o modelo não conseguia rescrever os sinais com 

precisão, sendo melhorado pelo mesmo autor em 1998 por um modelo que usa a convolução 

linear e a inferência estatística apresentado na seção seguinte. 

A figura 5.1 mostra o comportamento da função com distribuição de poisson. Ela 

monstra um comportamento similar à distribuição gaussiana.  
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Figura 5-1 - Comparativo da distribuição de poisson com a distribuição gaussiana  
Fonte: (FRISTON; JEZZARD; TURNER, 1994) 

A figura 5.2 mostra a convolução dos vários sinais obtidos na simulação usando o 

modelo de Poisson. 

 

 

Figura 5-2 - Convolução de sinais simulados da distribuição de Poisson  
Fonte: (FRISTON; JEZZARD; TURNER, 1994) 

 

5.2.2 Soma das distribuições Gamma 

 

Friston et al. (1994) apresentou um modelo de respostas hemodinâmicas baseado em 

séries temporais. Consistente com uma simulação obtida quando a atividade neuronal é 

suavizada com uma função de resposta hemodinâmica. Mais tarde o modelo foi aperfeiçoado 

no contexto de um modelo linear generalizado (FRISTON et al., 1995) tendo sido usado em 

análise de respostas relacionadas com o evento (FRISTON et al., 1998).  

O modelo apresentado nesta seção relaciona o tempo da série hemodinâmica 

observada		(�) de cada voxel dado a um conjunto de funções de estímulo s6(�) representando 

as ocorrências repetidas do i-esímo estímulo como mostra na equação 5.3: 
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y( ) ≈ «� +<. «6
A

�
(£). s8(� − £)#£	 (5.3) 

 

Nesta formulação os coeficientes )6(£) correspondem à função resposta 

hemodinâmica para o i-ésimo estímulo. 

Este modelo pode usar as funções de base de Fourier, ou uma mistura de funções gama 

e suas derivadas. As vantagens das funções de Fourier é que são insensíveis as diferenças de 

artefatos na temporização dos estímulos no momento da aquisição dos dados. Essa vantagem 

pode ser demonstrada em uma aquisição sequencial usando o algoritmo de multislice. Já para 

a mistura de funções gama tem-se a vantagem de obter prováveis respostas de uma maneira 

mais compacta e simples combinada com as suas derivadas (FRISTON et al., 1998). 

 

 

Figura 5-3 - Modelo da função em diferentes estímulos  

Fonte: (FRISTON et al., 1998) 

 

No trabalho de Friston et al. (1998), foram feitas simulações através de pequenos 

kernels de funções utilizando misturas de funções gama, onde também foram previstas 

estimativas de erros em respostas a diferentes estímulos. Este trabalho monstrou solidez nos 

resultados, encontrando as diferenças tanto na magnitude quanto na latência das respostas 

hemodinâmicas, como ilustrado na figura 5.3. 
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Figura 5-4 - Diferença entre a estimativa da função resposta e a estimativa dos erros tolerados 
Fonte: (FRISTON et al., 1998) 

Na figura 5.4 a linha tracejada representa a estimativa da função resposta, as linhas 

pontilhadas representam o erro estimado. 

Nesta seção foi possível demostrar um modelo que permite a caracterização de 

diferenças entre respostas de diferentes estímulos. Notou-se também que foi trabalhado uma 

estimativa de sinal onde não foram considerados o cálculo das diferenças entre os erros no 

modelo, dessa forma, instigou-se novas aberturas e formas de pensar em como resolver e 

obter uma melhor aproximação baseada na simultaneidade dos diversos estímulos que podem 

ocorrer durante a captação dos dados através de fMRI. Foi baseado nessa busca que em 1999, 

Glover publicou um trabalho que vem sendo referência em diversos trabalhos científicos. Na 

seção seguinte será detalhado as contribuições do modelo e suas atuais perspectivas, bem 

como as simulações realizadas neste trabalho, que tem por base o modelo de Glover (1999). 

 

5.2.3 Modelo proposto por Glover 

 

Após diversas abordagens proposta pela literatura para a simulação de um modelo de 

aproximação da FRH, Glover em 1999, propôs uma abordagem alternativa baseada na 

deconvolução, onde foi possível extrair os efeitos da resposta aos estímulos. O método 

chamado de “deblurring deconvolutional”, vem ganhando espaço entre os pesquisadores, o 

método descreve um sinal que tem uma aproximação de uma atividade neuronal em uma série 

temporal. 

Glover (1999) descreve em seu trabalho experimentos relacionados a eventos, onde se 

permite observações simultâneas do sinal BOLD em áreas motoras e auditivas do córtex. 



 
 
Modelos de função resposta hemodinâmica (FRH) 62 

 

 
 

Foram desenvolvidos dois experimentos para que pudessem examinar diferentes aspectos de 

linearidade. O primeiro deles foi verificado se as respostas a estímulos longos poderiam ser 

previstas a partir de respostas a estímulos curtos, sendo que ambos os estímulos tiveram 

duração variada, ou seja, tempos de duração diferentes, (1, 2 ou 4 segundos). O segundo 

utilizou vários episódios de atividades estimuladas, usando a deconvolução para analisar se as 

respostas obtidas de diferentes estímulos e tempos variados de repetição poderiam ser 

recuperadas separadamente em uma série temporal. 

Esta proposta trouxe para a literatura uma afirmação de um modelo de sucesso obtido 

por Glover (1999). O trabalho proposto nesta dissertação traz uma formulação baseada na 

proposta de Glover, as simulações foram feitas utilizando estímulos auditivos. 

A equação 5.4 mostra como a simulação do sinal foi desenvolvida. 

 

ℎ(�) = ��
��

� exp �− ���
� � − �( �

��)	�
 exp �− ��� 

� �
  
 (5.4) 

  

 

Onde, os parâmetros usados são: a = 6, !� = 12 , b =	"� = 0,9 e c = 0,35 e os momentos 

de picos e de undershoot da FRM são dados respectivamente por d = ab e #� = !′"′. Já a 

variável t refere-se a cada ponto no tempo durante o experimento. 

Dessa forma, considerando apenas um estímulo usando a equação 4.4, tem-se o 

seguinte comportamento monstrado na figura 5.5.  

 

 

Figura 5-5 - Função FRH com apenas um único estimulo  
Fonte: Autoria Própria 

 
 

O experimento desta dissertação está baseado em um protocolo auditivo que tem 

variação temporal idêntica em 5(cinco) repetições ao longo do tempo. O voluntário irá escutar 
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um texto durante 5(cinco) momentos, alternando entre atividade e repouso, começando o 

protocolo em repouso. A figura 5.6 descreve o modelo de simulação do sinal baseado na 

deconvolução utilizada por Glover (1999). 

 

 

Figura 5-6 - Modelo da FRH em um experimento auditivo 
Fonte: Autoria Própria 

 

Nota-se que na figura 5.6 ilustra 5(cinco) picos relacionados aos momentos de 

atividade do voluntário, e 5(cinco) quedas relacionadas ao momento em que o voluntário 

alterna para o momento de repouso, sendo que no instante inicial do experimento o voluntário 

está aguardando a tarefa em repouso. 

 

5.3 O EXPERIMENTO COM DADOS GERADOS ARTIFICIALMENTE E 

CONTROLADO. 

 

Baseado no protocolo citado na seção 5.2.3, sinais artificiais foram gerados para que 

pudesse ser testada a eficiência da técnica de ACI. 

É sabido que a estimativa dessas componentes podem conter erros ou ruídos que o 

modelo matemático limita-se a não extraí-lo com precisão, dessa forma, foram feitas 

simulações que poderão estabelecer os limites da técnica de ACI no contexto de fMRI. Essas 

simulações foram geradas e processadas com a ajuda do software científico Matlab. 

Os seguintes passos foram obedecidos: 

1. Sinais artificiais foram gerados baseado no modelo da função resposta 

hemodinâmica (FRH) conforme ilustra a figura 4.6, utilizando a equação 4.4 onde 

os parâmetros usados são: a = 6, !� = 12 , b =	"� = 0,9 e c = 0,35 e os momentos 

de picos e de undershoot da FRM são dados respectivamente por d = ab e 

#� = !′"′. Já a variável t refere-se a cada ponto no tempo durante o experimento. 
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2. Uma matriz de sinais não gaussianos de 80 x 80 x 64 foi gerada artificialmente, 

com 3 áreas de ativação de 5 x 5 x 64, esses pequenos blocos de 25 sinais foram 

gerados com a função proposta no item 1. A figura 5.7 mostra a primeira imagem 

das 64 contidas no bloco de sinais artificiais, neste bloco foram gerados 3(três) 

tipos de sinais não gaussianos, o primeiro tipo de sinal, segue em uma área azul e o 

segundo uma área amarelada, seguidos das ativações em marrom (função FRH). 

 

 

Figura 5-7 - Sinais gerados artificialmente que contém 3 ativações da função FRH.  
Fonte: Autoria Própria 

 
3. Em seguida a matriz 80 x 80 x 64 foi transformada em sinais temporais em 2D, ou 

seja, uma matriz de 6400 x 64, para que fosse possível realizar a rotina do 

algoritmo fastICA 2.5. 

4. Uma outra matriz de mistura foi gerada de forma aleatória no tamanho 6400 x 

6400 e em seguida adicionada a esses sinais originais gerados pelos itens 1 e 2, 

para que não fosse possível a identificação desses sinais individualmente; 

5. Como pré-processamento, foi realizado a centralização das variáveis e o 

branqueamento. 

6. Por fim as componentes independentes foram estimadas com base na técnica de 

ACI, usando o máximo da não gaussianidade calculadas pela medida de 

negentropia, como critério de convergência foi utilizado 1000 interações ou um 

épsilon = 0.0001(medida de convergência do algoritmo); 

7. Foram obtidos 3 (três) sinais diferentes como esperado, mostrados na figura 5.8: 
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Figura 5-8 - Componentes extraídas dos dados simulados.  
Fonte: Autoria Própria 

 

8. Em seguida cada componente foi correlacionada com o sinal da FRH gerado no 

item 1, representado na figura 5.6; 

9. A componente 3(três), ultimo sinal da figura 5.8, obteve o maior grau de 

correlação (r=0,91) com pvalor (2,27e-25) representando estatisticamente 99,99% 

de confiança. Sendo ela a componente escolhida para ser correlacionada aos sinais 

gerados artificialmente. 

10. Em seguida foram adicionados diferentes quantidades de blocos de sinais com 

distribuições gaussianas, para testar a eficiência do modelo. A tabela a seguir 

mostra que ao adicionar uma quantidade maior de sinais com distribuição 

gaussiana, a técnica de ACI, perde precisão na separação de sinais. 

 

Tabela 5 - Limitações de sinais gaussianos para a técnica de ACI 

Análise Exp 01 Exp 02 Exp 03 Exp 04 

Quantidade de sinais com 
distribuição gaussiana 

0 49 
 

100 
 

225 
 

Grau de correlação da melhor 
componente 

0,9102 0,3619 
 

0,2835 
 

0,1051 
 

Pvalor da melhor componente 2,27e-25 0,003 0,023 0,409 
Significância estatística 99,99% 99% 95% não possui 

Fonte: Autoria Própria 
 

11. Foram comparados os resultados das estimativas com os dados originais usando 

técnicas de teste de hipótese juntamente com a medida de correlação, sempre 

analisando o pvalor se é ou não significativo estatisticamente a níveis de confiança 

de 95 e 99%. 

12. Verificou-se que quanto maior a quantidade de sinais gaussianos, maior a 

limitação do modelo em separar os sinais. Essa limitação dar-se até que o conjunto 
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de sinais torne-se gaussianos, pois conforme a literatura 

2000), as estimativas das componentes só é possível desde que o modelo não tenha 

distribuição gaussiana, ou de que pelo menos possua apenas uma componente 

gaussiana, pois esse pode ser separado dos demais.  

A figura 5.9 mostra o resultado do experimento 01, com

0,72) entre a componente estimada e os sinais brutos gerados artificialmente como 

demostrado a figura 5.7. A última figura do lado direito mostra 

valor < 0,05 ao nível de confiança de 95%. O exp

eficiência do modelo quando não possui sinais com distribuição gaussiana.

sinais gaussianos ao modelo, como mostra na tabela 3, o algoritmo perde eficiência

 

Figura 5-9 - Imagem projetada com dados de correlação dos sinais não gaussianos

 

Na ilustração da figura

da correlação entre a componente e os sinais 

>= 0,72), fato que pode não se repetir com dados reais, ou seja, alguns sinais podem ter 

correlação (r >= 0) e outros não possuírem correlação (r >= 0,72).

A imagem 03 da figura 5

tiveram correlação (r >= 0,72) e que o p

utilizado neste objeto de estudo, confirmado através de teste de hipótese, onde H

a hipótese nula que representa os sin

possuem ativação e erros aceitáveis, ou seja, menores que 5%. Nesta imagem nota

todos os sinais com correlação (r >= 0,72) tiveram um p

significância estatística a 95% de confiança. Isso pode não ser verdade quando aplicado a 

hipótese com dados reais, pois pode existir forte correlação, porém sem significância 

estatística, por isso é necessário realizar o teste de hipótese em todas as correlações entre a 
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as estimativas das componentes só é possível desde que o modelo não tenha 

distribuição gaussiana, ou de que pelo menos possua apenas uma componente 

gaussiana, pois esse pode ser separado dos demais.   

mostra o resultado do experimento 01, com correlação

entre a componente estimada e os sinais brutos gerados artificialmente como 

A última figura do lado direito mostra o teste estatístic

nível de confiança de 95%. O experimento 01 foi feito apenas para provar a 

eficiência do modelo quando não possui sinais com distribuição gaussiana.

sinais gaussianos ao modelo, como mostra na tabela 3, o algoritmo perde eficiência

Imagem projetada com dados de correlação dos sinais não gaussianos
Fonte: Autoria Própria 

Na ilustração da figura 5-9 a imagem 01 é idêntica à imagem 02, isso se deve ao fato 

da correlação entre a componente e os sinais gerados artificialmente possuírem (r >= 0) e (r 

>= 0,72), fato que pode não se repetir com dados reais, ou seja, alguns sinais podem ter 

e outros não possuírem correlação (r >= 0,72). 

A imagem 03 da figura 5-9 ilustra o teste estatístico t de Student com os dados que 

tiveram correlação (r >= 0,72) e que o p-valor < 0,05, esta imagem trata

utilizado neste objeto de estudo, confirmado através de teste de hipótese, onde H

a hipótese nula que representa os sinais sem a ativação e H1: rj > 0,72  representa os sinais que 

possuem ativação e erros aceitáveis, ou seja, menores que 5%. Nesta imagem nota

todos os sinais com correlação (r >= 0,72) tiveram um p-valor < 0,05, ou seja, possuem 

tica a 95% de confiança. Isso pode não ser verdade quando aplicado a 

hipótese com dados reais, pois pode existir forte correlação, porém sem significância 

estatística, por isso é necessário realizar o teste de hipótese em todas as correlações entre a 
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componente e os dados brutos. Detalhe de como esse teste é efetuado podem ser vistos na 

seção 4.2.  
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CAPITULO 6 

 

6 RESULTADOS E DISCUSS

 

6.1 UTILIZANDO DADOS REA

 

Depois de testada a eficiência do modelo com dados artificiais, inici

com dados reais de imagens de fMRI obtidos através de imagens cedidas pela Universidade 

de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, os sinais 

analisados sob a ótica da técnica de ACI, conforme a fundamentação teórica apresentada 

simulações. Nesta fase, as imagens 

pudessem ser extraídos os padrões latentes que estão nesta dimensão.

Foram analisadas as

mostra a figura (6.1).   

 

 

Em seguida essas fatias 

figura (6.2). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

UTILIZANDO DADOS REAIS  

Depois de testada a eficiência do modelo com dados artificiais, inici

eais de imagens de fMRI obtidos através de imagens cedidas pela Universidade 

de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, os sinais 

analisados sob a ótica da técnica de ACI, conforme a fundamentação teórica apresentada 

. Nesta fase, as imagens foram transformadas em uma série temporal, para que 

ser extraídos os padrões latentes que estão nesta dimensão. 

analisadas as 16 fatias compostas pelo exame de ressonância magnética, como 

Figura 6-1 - Representação da oitava fatia  
Fonte: Autoria Própria 

Em seguida essas fatias foram organizadas em uma série temporal
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Depois de testada a eficiência do modelo com dados artificiais, iniciou-se a fase final 

eais de imagens de fMRI obtidos através de imagens cedidas pela Universidade 

de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, os sinais foram 

analisados sob a ótica da técnica de ACI, conforme a fundamentação teórica apresentada nas 

transformadas em uma série temporal, para que 

16 fatias compostas pelo exame de ressonância magnética, como 

 

temporal como ilustra a 
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Figura 

 

De forma criteriosa, os seguintes passos 

1. Foram coletadas imagens cedidas pela Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto pós

processadas seguindo padrões visuais que são entregues aos profissionais da área 

que farão avaliação das mesmas para o respectivo diagnóstico do 

2. Em seguida, foram analisadas as imagens

ressonância permi

organizadas em uma matriz ao longo do tempo

3. Como pré-processamento, foi realizado a centralização das variáveis e o 

branqueamento.

4. Por fim as componentes independentes foram estimadas com base na 

ACI, usando o máximo da não gaussianidade calculadas pela medida de 

negentropia abordada na seção (2.8.2). Como critério de convergência foi utilizado 

1000 interações e um épsilon = 0.0001

FASTICA); 

5. Cada componente estimad

usando medidas de correlação

verificando o pvalor.

6. Foram seleciona

correlação com o sinal 

7. Das cinco componentes selecionadas, selecionou

correlação e de maior significância estatística.

1 contendo os dados de correlação de todas as fatias.

8. Em seguida gerou

correlação (r >= 0 

Figura 6-2 - Fatias organizadas em séries temporais 
Fonte: Autoria Própria 

De forma criteriosa, os seguintes passos foram realizados neste experimento:

coletadas imagens cedidas pela Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto pós-processa

processadas seguindo padrões visuais que são entregues aos profissionais da área 

que farão avaliação das mesmas para o respectivo diagnóstico do 

foram analisadas as imagens das 16 fatias existentes que a 

ressonância permite separar com resolução de 128 x 128. Essas imagens 

organizadas em uma matriz ao longo do tempo; 

processamento, foi realizado a centralização das variáveis e o 

branqueamento. 

Por fim as componentes independentes foram estimadas com base na 

ACI, usando o máximo da não gaussianidade calculadas pela medida de 

negentropia abordada na seção (2.8.2). Como critério de convergência foi utilizado 

1000 interações e um épsilon = 0.0001(valor de convergência do algoritmo 

ente estimada foi comparado com o sinal do protocolo de ativação, 

usando medidas de correlação sempre analisando a significância estatística 

verificando o pvalor. 

Foram selecionadas as cinco primeiras componentes que tiverem maior grau de 

correlação com o sinal FRH da tarefa executada pelo voluntário

Das cinco componentes selecionadas, selecionou-se a que tinha maior grau de 

correlação e de maior significância estatística. Detalhes podem ser visto no a

1 contendo os dados de correlação de todas as fatias. 

Em seguida gerou-se 2(duas) imagens para cada fatia. Uma 

>= 0 ) e outra (r >= 0,72), correlacionando a melhor componente e o 
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processamento, foi realizado a centralização das variáveis e o 

Por fim as componentes independentes foram estimadas com base na técnica de 

ACI, usando o máximo da não gaussianidade calculadas pela medida de 

negentropia abordada na seção (2.8.2). Como critério de convergência foi utilizado 

(valor de convergência do algoritmo 

comparado com o sinal do protocolo de ativação, 
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a melhor componente e o 



 
 
Utilizando dados reais 70 

 

 
 

sinal temporal bruto das 64 imagens de cada fatia. 

9. Na sequência seguinte, gerou-se as imagens sob a ótica da análise do pvalor, com 

significância estatística de 95%, verificando apenas os voxel que tinha (pvalor < 

0,05).  

A figura 6.3, mostra os resultados projetados das melhores componentes estimadas das 

fatias 01 a 06. 

 

Figura 6-3 - Componentes estimadas das fatias 01 a 06 
Fonte: Autoria Própria 

 

Analisando os resultados das fatias 01 a 06, as componentes estimadas não 

correspondem ao protocolo visualizado do sinal FRH no canto superior esquerdo da figura 

6.3. Com alta incidência de ruído, pode-se dizer que estatisticamente não existiu atividade 

cerebral nessas fatias estudadas relacionadas ao protocolo executado pelo voluntário. A fatia 

06 teve a maior medida de correlação (r=0,3343), mesmo significativo estatisticamente ao 

nível de confiança de 99%, não foi possível obter uma correlação (r >= 0,72) entre a 

componente escolhida e os dados brutos de cada fatia. 

Contudo, algumas fatias tiveram resultados positivos, a fatia 07 foi uma delas, os 

resultados são mostrados na figura 6.4. 
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Figura 6-4 - Análise da fatia 07 
Fonte: Autoria Própria 

 

Os resultados da fatia 07 mostram uma correlação (r=0,4077) entre a componente e o 

sinal da FRH, estatisticamente significativa, com (pvalor=0,0008) com grau de confiança de 

99,99%. 

Com uma análise visual da figura 6.4, foi possível notar que a componente estimada 

possui 5(cinco) picos parecidos com os picos da FRH mesmo possuindo ruídos, dessa forma, 

identificou-se uma atividade cerebral na lateral direita do cérebro com intensidade de 

correlação (r >= 0,72) entre a componente estimada e os dados brutos. 

A análise do pvalor confirma a evidência estatística ao nível de confiança de 95% de 

que houve atividade cerebral nesta região, conforme monstrado na figura 6.4 acima. 
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A figura 6.5 mostra os resultados da fatia 08: 

 

 

Figura 6-5 - Análise da fatia 08 
Fonte: Autoria Própria 

 

Os resultados da fatia 08 mostram uma correlação maior do que a da fatia 07, entre a 

componente estimada e o sinal da FRH, com uma correlação (r=0,4390), estatisticamente 

significativa, pvalor (0,0002) a correlação possui grau de confiança de 99,99%. 

Com uma análise visual da figura 6.5, foi possível notar que a componente possui 

5(cinco) picos parecidos com os picos da FRH mesmo possuindo ruídos, só que em número 

menor que o da fatia 07, sendo assim, identificou-se uma atividade cerebral na lateral direita 

do cérebro com intensidade de correlação (>= 0,72) entre a componente estimada e os dados 

brutos. 

Existe ainda uma área de ativação no lado esquerdo do cérebro, porém com pouco 

grau de correlação, não atingindo o limiar de (r >=0,72).  
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A figura 6.6 mostra os resultados da fatia 09: 

 

 

Figura 6-6 - Análise da fatia 09 
Fonte: Autoria Própria 

 

Os resultados da fatia 09 mostram a maior correlação de todas as fatias analisadas, 

com correlação (r = 0,4728), estatisticamente significativa, com pvalor (0,000079), a 

correlação possui grau de confiança de 99,99%. 

Com uma análise visual da figura 6.6, foi possível notar que a componente também 

possui 5(cinco) picos parecidos com os picos da FRH mesmo possuindo ruídos, só que em 

número menor que o da fatia 08, sendo assim, identificou-se uma atividade cerebral na lateral 

direita e esquerda do cérebro com intensidade de correlação (>= 0,72) entre a componente 

estimada e os dados brutos.  
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A figura 6.7 mostra os resultados da fatia 10: 

 

 

Figura 6-7 - Análise da fatia 10 
Fonte: Autoria Própria 

 

Os resultados da fatia 10 mostram um decréscimo na correlação. O pico de atividade 

cerebral foi na fatia 09, com correlação (r = 0,4728), a fatia 10 possui uma correlação menor 

(r = 0,4140), estatisticamente significativa, com pvalor (0,000672) e grau de confiança 

estatística é de 99,99%. 

Em uma análise visual da figura 6.7, foi possível notar que a componente também 

possui os 5(cinco) picos parecidos com os picos da FRH mesmo possuindo alto índice de 

ruídos, dessa forma, identificou-se uma atividade cerebral apenas na lateral esquerda do 

cérebro com intensidade de correlação (r >= 0,72) entre a componente estimada e os dados 

brutos, mesmo a figura mostrando que houve uma pequena atividade do lado direito, não 

houve correlação suficiente pra ser demostrada em (r >= 0,72). 
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A figura 6.8 mostra os resultados da fatia 11: 

 

  

Figura 6-8 - Análise da fatia 11 
Fonte: Autoria Própria 

 

Os resultados da fatia 11 confirmam a tendência do decréscimo na correlação entre a 

FRH e a componente estimada. A fatia 11 possui uma correlação menor que a da fatia 10, 

com (r = 0,4093), estatisticamente significativa, com pvalor (0,000784) e grau de confiança 

estatística de 99,99%. 

Com uma análise visual da figura 6.8, foi possível notar que a componente também 

possui 5(cinco) picos parecidos com os picos da FRH mesmo possuindo alto índice de ruídos. 

Um fator que chama atenção é o fato de ter atividade em ambos os lados do cérebro, 

direito e esquerdo, porém apenas no lado esquerdo nesta fatia possui significância estatística 

ao nível de confiança de 95%, monstrado na imagem que representa o pvalor no canto inferior 

direito da figura 6.8. 
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A figura 6.9 mostra os resultados da fatia 12: 

 

 

Figura 6-9 - Análise da fatia 12 
Fonte: Autoria Própria 

 

Os resultados da fatia 12 mostram que o decréscimo na correlação entre a FRH e a 

componente continuam, agora com (r = 0,4012) e pvalor ( 0,0010), estatisticamente 

significativa ao nível de confiança  de 99,99%. Apesar de alta significância estatística não foi 

possível obter uma correlação (r >= 0,72) entre a componente estimada e os dados brutos da 

fatia 12. 

Mesmo tendo uma atividade cerebral de pequena intensidade, a medida de correlação 

sugerida em (MCKEOWN et al., 1998) e apresentada neste trabalho, não foi possível recriar a 

imagem com (r>=0,72), sendo que mesmo em baixa intensidade de atividade cerebral, foi 

possível verificar uma correlação significativa maior que (r>=0,65). Sendo assim, algumas 

perguntas ficam sem respostas uma vez que existe o sinal do protocolo nesta fatia, tais como:  

O que pode ter deixado a correlação associada à atividade cerebral tão baixa?  

Será que foi o nível de ruído? Ou apenas não existiu atividade cerebral? 

A medida proposta por (MCKEOWN et al., 1998) é mesmo uma boa medida? Pois 

verificou-se que mesmo fraca, existiu atividade cerebral na fata 12.  

  



 
 
Utilizando dados reais 77 

 

 
 

A figura 6.10 mostra os resultados da fatia 13: 

 

 

Figura 6-10 - Análise da fatia 13 
Fonte: Autoria Própria 

 

Os resultados da fatia 13 mostram uma queda brusca na correlação entre a FRH e a 

componente, reforçando a análise da fatia anterior (fatia12), agora com (r = 0,2993) e pvalor 

(0,0162), estatisticamente significativa ao nível de confiança  de 99%. 

Nota-se que apenas um voxel teve correlação (r>= 0,72) na área direita do cérebro, 

com significância estatística confirmada a 95%. Com apenas um voxel indicando atividade 

cerebral, pode-se dizer que existe uma fatia que possui baixa atividade cerebral ou quase 

nenhuma, atribuindo o fenômeno a ruídos demasiados na separação dos sinais ou a uma 

confirmação de que as fatias seguintes não terão atividade cerebral.  
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A figura 6.11 mostra os resultados da fatia 14: 

 

 

Figura 6-11 - Análise da fatia 14 
Fonte: Autoria Própria 

 

Os resultados da fatia 14 mostram uma correlação entre a FRH e a componente 

(r=0,2963) e pvalor(0,0174), resultados parecidos com a fatia anterior (fatia13) onde quase 

não foi possível extrair grupos de voxel relativo a componente especificada na figura 4.20. 

Apesar de estatisticamente significativo ao nível de confiança de 99%, a fatia 14 não teve 

correlação (r>= 0,72) entre a componente e os dados brutos, não sendo possível recriar uma 

imagem onde demonstraria atividade cerebral. 

As fatias 15 e 16 apesar conter valores de correlação maiores que os ilustrados nas 

fatias 13 e 14, com (r = 0,3168 e r = 0,3230 respectivamente) a componente extraída de maior 

correlação não apresentava visualmente um sinal parecido com o da FRH. A figura 6.12, 

ilustra essa afirmação. 
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Figura 6-12 - Componentes estimadas das Fatias 15 e 16. 
Fonte: Autoria Própria 

 

A tabela 6 mostra os níveis de correlação e significância estatística de cada fatia. 

 

Tabela 6 - Correlação das melhores componentes de cada fatia 

Fatias Correlação Pvalor Significância 
1 0,244902 0,051126 90% 
2 0,247895 0,048266 95% 
3 0,247895 0,048266 95% 
4 0,325867 0,008596 99% 
5 0,312349 0,011979 95% 
6 0,334347 0,006929 99% 
7 0,407787 0,000824 99% 
8 0,439018 0,000284 99% 
9 0,472893 0,000079 99,99% 
10 0,414028 0,000672 99% 
11 0,409303 0,000784 99% 
12 0,401254 0,001016 99% 
13 0,299329 0,016270 95% 
14 0,296343 0,017421 95% 
15 0,316897 0,010731 95% 
16 0,323003 0,009234 99% 

Fonte: Autoria Própria 
 

A figura 6.13, mostra uma relação inversamente proporcional, entre a correlação e o 

pvalor. Nota-se que quanto maior a correlação menor será o pvalor, ou seja, quanto maior a 

correlação maior será a significância estatística medida pelo pvalor.  
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Figura 

 

Analisando a figura 

sinal da FRH e a componente estimada, ocorre nas fatias centrais entre a fatia 07 e 12. Com 

essa afirmação espera-se que essas fatias tenham ativações cerebrais com maior i

comprovada nas figuras 6-4

Nas demais fatias o pvalor tinham 

mais elevados como mostra na figura 
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Figura 6-13 - Relação entre a Correlação e o Pvalor 
Fonte: Autoria Própria 

Analisando a figura 6-13, pode-se verificar que a maior parte da correlação entre o 

sinal da FRH e a componente estimada, ocorre nas fatias centrais entre a fatia 07 e 12. Com 

se que essas fatias tenham ativações cerebrais com maior i

4 a 6-11.  

Nas demais fatias o pvalor tinham significância estatística menor por terem valores 

mais elevados como mostra na figura 6-13. 
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se verificar que a maior parte da correlação entre o 

sinal da FRH e a componente estimada, ocorre nas fatias centrais entre a fatia 07 e 12. Com 

se que essas fatias tenham ativações cerebrais com maior intensidade, 

significância estatística menor por terem valores 
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7 CONCLUSÃO 

 

Analisando os resultados obtidos com o experimento gerado com os sinais artificiais, 

pode-se comprovar a afirmação do autor (HYVÄRINEN; KARHUNEN; OJA, 2001) quanto à 

precisão da técnica em separar sinais de um conjunto de sinais não gaussianos. 

Nota-se que cada experimento produzido com um número maior de dados gaussianos, 

a separação dos sinais ficaria cada vez mais difícil. O teste simulado com diferentes 

quantidades de sinais gaussianos adicionados ao modelo comprovou a fragilidade do modelo 

em não identificar diferentes tipos de sinais quando o conjunto de dados tem pequenas 

quantidades de sinais com distribuição gaussiana. 

Ao comparar com o experimento usando dados reais, pode-se comprovar que a 

quantidade de ruídos identificados nos sinais de fRMI foram relativamente maior do que a 

prevista no início desta pesquisa. Levando em consideração que o conjunto de sinais de cada 

fatia da fMRI tenham uma quantidade aproximada de 2 a 3% de sinais gaussianos, fato que 

foi constatado com a realização do teste estatístico de Kolmogorov–Smirnov (KS) realizado 

nas fatias 3, 7, 9 e 14, teoricamente não poderiam retornar grandes quantidades de ruídos 

atribuídos a uma pequena soma de conjuntos de sinais que estavam embutidos nos dados 

reais. 

Ao analisar as fatias de 1 a 6 e 15 a 16 não foi possível obter nenhum sinal de 

semelhança próxima com os da FRH, isso se deve a duas hipóteses. A primeira o nível de 

sinais com distribuição gaussiana, mesmo que em pequenas quantidades podem ter interferido 

na extração. A segunda é de que não existe atividade cerebral nestas fatias. Seria necessário 

um estudo mais aprofundado junto à área médica, para coletar padrões anatômicos permitindo 

assim diminuir a probabilidade da segunda hipótese. 

Nas fatias centrais o algoritmo foi capaz de separar os sinais, mesmo com um alto 

índice de ruído, algumas fatias como é o caso da fatia 12 não foi possível identificar os grupos 

de voxel estatisticamente significativos ao nível de confiança de 95% e correlação (r >= 0,72), 

porém notou-se que existiram sinais de ativações cerebrais com correlação (r >= 0,65). 

Questiona-se se essa medida sugerida por (MCKEOWN et al., 1998) é realmente uma medida 

aceitável, pois analisando as imagens notou-se claramente um conjunto de voxel, situados nas 

áreas laterais do cérebro, fato identificados em outras fatias altamente correlacionadas como é 

o caso da fatia 9. 

A fatia 14 foi identificada como uma fatia que o algoritmo do ACI obteve um sinal de 
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correlação significativa e em padrões visuais aceitáveis, porém não foi possível identificar 

nenhuma área com correlação (r >= 0,72) entre a componente estimada e os dados brutos da 

fatia. Nota-se que em uma pequena região ao lado esquerdo do cérebro tiveram alguns voxel 

significativos, porém a níveis de correlação baixo, próximo a (0,50). 

De modo generalista, considerou-se que com o auxílio da técnica de ACI, é possível 

identificar sinais de ativações cerebrais, modelados matematicamente com algumas restrições. 

A primeira delas é verificar se ao retirar os sinais que possuem distribuições 

gaussianas, mesmo que em pequenas quantidades, o nível de ruído irá persistir principalmente 

nas fatias onde não foi encontrado ativações cerebrais relacionadas ao protocolo. 

A segunda delas é verificar como se comportariam a precisão da correlação entre o 

sinal FRH e a componente estimada, após a retirada dos sinais gaussianos utilizando o teste 

estatístico de Kolmogorov–Smirnov, por exemplo. 

A busca por modelar matematicamente as ativações cerebrais trata-se de um grande 

desafio entre áreas multidisciplinares da ciência, as contribuições mesmo que em pequenas 

quantidades podem dar respostas ainda no curso dessa busca, assim faz-se necessário 

continuar esse tipo de pesquisa utilizando, por exemplo, métodos paralelismos, pois durante a 

extração de sinais houve uma demora significativa no processamento do algoritmo.  
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1 ANEXOS 

Fatia1 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,244902 0,051126 90% 

2 0,237450 0,058854 90% 

3 0,210685 0,094707 90% 

4 0,208962 0,097500 90% 

5 0,206386 0,101795 Não possui 

Fatia2 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,247895 0,048266 95% 

2 0,241796 0,054240 90% 

3 0,201918 0,109590 Não possui 

4 0,161519 0,202282 Não possui 

5 0,155369 0,220231 Não possui 

Fatia3 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,244036 0,051980 90% 

2 0,201966 0,109505 Não possui 

3 0,181574 0,151022 Não possui 

4 0,148378 0,241951 Não possui 

5 0,139056 0,273140 Não possui 

Fatia4 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,325867 0,008596 99% 

2 0,314020 0,011507 95% 

3 0,307132 0,013564 95% 

4 0,257492 0,039965 95% 

5 0,229550 0,068053 90% 

Fatia5 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,312349 0,011979 95% 

2 0,221595 0,078447 90% 

3 0,205666 0,103021 Não possui 

4 0,197848 0,117085 Não possui 

5 0,193999 0,124529 Não possui 
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Fatia6 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,334347 0,006929 99% 

2 0,332858 0,007199 99% 

3 0,272605 0,029308 95% 

4 0,194426 0,123686 Não possui 

5 0,138646 0,274570 Não possui 

Fatia7 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,407787 0,000824 99% 

2 0,209666 0,096350 90% 

3 0,204841 0,104440 Não possui 

4 0,180234 0,154113 Não possui 

5 0,160863 0,204145 Não possui 

Fatia8 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,439018 0,000284 99% 

2 0,215335 0,087481 90% 

3 0,172741 0,172261 Não possui 

4 0,168853 0,182269 Não possui 

5 0,165068 0,192411 Não possui 

Fatia9 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,472893 0,000079 99,99% 

2 0,195978 0,120659 Não possui 

3 0,153029 0,227344 Não possui 

4 0,147830 0,243714 Não possui 

5 0,113497 0,371871 Não possui 

Fatia10 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,414028 0,000672 99% 

2 0,142875 0,260056 Não possui 

3 0,134993 0,287538 Não possui 

4 0,098470 0,438861 Não possui 

5 0,086281 0,497830 Não possui 
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Fatia11 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,409303 0,000784 99% 

2 0,198652 0,115575 Não possui 

3 0,184073 0,145384 Não possui 

4 0,145898 0,250002 Não possui 

5 0,113537 0,371704 Não possui 

Fatia12 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,401254 0,001016 99% 

2 0,233552 0,063259 90% 

3 0,167922 0,184727 Não possui 

4 0,160060 0,206442 Não possui 

5 0,148606 0,241224 Não possui 

Fatia13 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,299329 0,016270 95% 

2 0,245646 0,050403 90% 

3 0,180575 0,153321 Não possui 

4 0,153263 0,226625 Não possui 

5 0,143607 0,257594 Não possui 

Fatia14 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,296343 0,017421 95% 

2 0,179367 0,156136 Não possui 

3 0,174398 0,168119 Não possui 

4 0,159280 0,208692 Não possui 

5 0,141957 0,263159 Não possui 

Fatia15 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,316897 0,010731 95% 

2 0,283277 0,023315 95% 

3 0,193678 0,125166 Não possui 

4 0,180629 0,153198 Não possui 

5 0,163416 0,196963 Não possui 
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Fatia16 

ICA 

Comp Correlação Pvalor Significância 

1 0,323003 0,009234 99% 

2 0,249875 0,046447 95% 

3 0,158350 0,211397 Não possui 

4 0,158349 0,211399 Não possui 

5 0,146388 0,248398 Não possui 
 

 

 

 

  



 
 
Utilizando dados reais 87 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

AMARI, S.; CICHOCKI, A.; YANG, H. A new learning algorithm for blind signal 
separation. Advances in neural. 1996.  
 
ANTON, H.; CHRIS, R. Álgebra Linear com Aplicações. 2001.  
 
ARAÚJO, D. B. Sobre Neuroimagens Funcionais por Magnetoencefalografia e 
Ressonância Magnética: Novos Métodos e Aplicações. USP Universidade de São Paulo, 
2002. 
 
BELL, A J.; SEJNOWSKI, T. J. An Information-maximization Approach to Blind Separation 
and Blind Deconvolution. Neural computation, v. 7, n. 6, p. 1129–59, nov. 1995.  
 
BELLIVEAU, J.; KENNEDY, D.; C, M. Functional mapping of the human visual cortex by 
magnetic resonance imaging. Science, 1991.  
 
CALHOUN, V.; ADALI, T. Unmixing fMRI with independent component analysis. 
Medicine and Biology Magazine, IEEE, n. April, p. 79–90, 2006.  
 
CARDOSO, J.; SOULOUMIAC, A. Blind beamforming for non-Gaussian signals. Radar 
and Signal Processing, IEEE, 1993.  
 
FRISTON, K. J. et al. Analysis of fMRI time-series revisited. NeuroImage, v. 2, n. 1, p. 45–
53, mar. 1995.  
 
FRISTON, K. J. et al. Event-related fMRI: characterizing differential responses. 
NeuroImage, v. 7, n. 1, p. 30–40, jan. 1998.  
 
FRISTON, K. J.; JEZZARD, P.; TURNER, R. Analysis of functional MRI time-series. 
Human Brain Mapping , v. 1, n. 2, p. 153–171, 13 out. 1994.  
 
GIL, A. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, 2002.  
 
GIL, C. A. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 4. ed. 1994.  
 
GLOVER, G. H. Deconvolution of impulse response in event-related BOLD fMRI. 
NeuroImage, v. 9, n. 4, p. 416–29, abr. 1999.  
 
GONÇALVES, M. V. R. Processamento de dados em aquisição simultânea de 
EEG/IFRM . Universidade de Lisboa, 2009. 
 
HÉRAULT, J.; JUTTEN, C.; ANS, B. Détection de grandeurs primitives dans un message 
composite par une architecture de calcul neuromimétique en apprentissage non supervisé. Sur 
le traitement du signal, p. 1017–1022, 1985.  
 
HOYER, P. O.; HYVÄRINEN, A. Independent component analysis applied to feature 
extraction from colour and stereo images. Network (Bristol, England), v. 11, n. 3, p. 191–
210, ago. 2000.  



 
 
Utilizando dados reais 88 

 

 
 

HUETTEL, S. A.; SONG, A. W.; GREGORY, M. Functional Magnetic Resonance 
Imaging. 2. ed. 2008.  
 
HYVÄRINEN, A. A Family of Fixed-point Algorithms for Independent Component 
Analysis. 1997 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal 
Processing, v. 5, p. 3917–3920, 1997.  
 
HYVARINEN, A. Independent component analysis in the presence of Gaussian noise by 
maximizing joint likelihood. v. c, 1998.  
 
HYVARINEN, A. Gaussian moments for noisy independent component analysis. Signal 
Processing Letters, IEEE, 1999.  
 
HYVÄRINEN, A. Fast and Robust Fixed-point Algorithms for Independent Component 
Analysis. IEEE transactions on neural networks / a publication of the IEEE Neural 
Networks Council, v. 10, n. 3, p. 626–34, jan. 1999.  
 
HYVÄRINEN, A; OJA, E. Independent Component Analysis: Algorithms and Applications. 
Neural networks : the official journal of the International Neural Network Society, v. 13, 
n. 4-5, p. 411–30, 2000.  
 
HYVÄRINEN, A.; KARHUNEN, J.; OJA, E. Independent Component Analysis. 2001. 
 
HYVÄRINEN, A.; OJA, E. A fast fixed-point algorithm for independent component analysis. 
Neural computation, p. 1–10, 1997.  
 
LOGOTHETIS, N. K. The Neural Basis of the Blood-oxygen-level-dependent Functional 
Magnetic Resonance Imaging Signal. Philosophical transactions of the Royal Society of 
London. Series B, Biological sciences, v. 357, n. 1424, p. 1003–37, 29 ago. 2002.  
 
MCKEOWN, M. Independent component analysis of functional MRI: what is signal and what 
is noise? Current Opinion in Neurobiology, v. 13, n. 5, p. 620–629, out. 2003.  
 
MCKEOWN, M. J. et al. Analysis of fMRI data by blind separation into independent spatial 
components. Human brain mapping, v. 6, n. 3, p. 160–88, jan. 1998.  
 
OLIVEIRA, J. A. Análise e caracterização do ruído em sinais de fMRI Área de 
Concentração. São Cristóvão - SE. 2012.  
 
OZELO, H. F. Desenvolvimento de uma técnica multimodal associando 
eletroencelografia e imagens funcionais por ressonância magnética para estudo de 
memória operacional: aplicação em indivíduos com epilepsia do lobo temporal mesial 
associada à atrofia hipocampal. Universidade Estadual de Campinas, 2008. 
 
PARRA, L.; SPENCE, C.; SAJDA, P. Unmixing hyperspectral data. Advances in neural, 
2000.  
 
PEKAR, J. A brief introduction to functional MRI. Engineering in Medicine and Biology 
Magazine, April, 2006.  
 



 
 
Utilizando dados reais 89 

 

 
 

PEREIRA, M. Sistema de substituição sensorial para auxílio a deficientes visuais via 
técnicas de processamento de imagens e estimulação cutânea. Escola Politécnica da USP, 
2006. 
 
QUEIRÓS, G. DE P. Análise Computacional de Imagens de Ressonância Magnética 
Funcional. Universidade do Porto, 2011. 
 
STURZBECHER, M. Detecção e caracterização da resposta hemodinâmica pelo 
desenvolvimento de novos métodos de processamento de Imagens Funcionais por 
Ressonância.  USP, 2006. 
 
TOFTS, P. Quantitative MRI of the brain: measuring changes caused by disease. 2003. 
 
VAN HATEREN, J. H.; RUDERMAN, D. L. Independent component analysis of natural 
image sequences yields spatio-temporal filters similar to simple cells in primary visual cortex. 
Proceedings. Biological sciences / The Royal Society, v. 265, n. 1412, p. 2315–20, 7 dez. 
1998.  
 
VIGÁRIO, R.; SÄRELÄ, J.; OJA, E. Independent component analysis in wave 
decomposition of auditory evoked fields. Proc. Int. Conf. on Artificial Neural Networks , 
1998.  
 
VINCIARELLI, A.; FRANCESCO, C. Machine Learning for Audio, Image and Video 
Analysis. 2007.  
 
WALPOLE; MYERS; YE. Probabilidade & Estatística. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2008, p. 
491. 
 


