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Resumo: O Neuralink consiste em um chip que fica ligado ao cérebro humano e que

permite integrar a inteligência humana com a artificial, conectando o cérebro ao

computador.

A ideia parte do princípio que não iremos ter que nos preocupar com alguma

"IA ditadora maligna" pois seríamos a IA de forma coletiva, o que resolveria o

problema da Inteligência Artificial ofuscar a inteligência humana de alguma forma em

um futuro não muito distante.

O grande ponto do projeto é permitir que pessoas com problemas físicos e

psicológicos possam realizar grande parte das atividades que uma pessoa sem

esses problemas faria no seu dia a dia sem muitas dificuldades. Nosso projeto tem

como intuito apresentar, para as pessoas que não conhecem, ou reforçar, para os

que já conhecem, as ideias do neuralink. Tomamos a iniciativa de desenvolver um

protótipo de um aparelho de eletromiografia para com ele

representarmos/simularmos o neuralink, para que assim as pessoas possam ter uma

leve ideia de como será o neuralink.
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Objetivo: O objetivo do nosso projeto é apresentar o Neuralink, que é um chip

cerebral que está sendo desenvolvido pelo Elon Musk ( fundador, CEO e CTO da

SpaceX; CEO da Tesla Motors; vice-presidente da OpenAI, fundador e CEO da

Neuralink e co-fundador e presidente da SolarCity.)  para pessoas com deficiência

motora. Iremos apresentar, exemplificar e explicar tudo sobre essa nova tecnologia e

como ela irá impactar o futuro. O Neuralink fará coisas como por exemplo: Mover um

braço motor com impulsos do cérebro ou até mesmo curar Alzheimer.

Justificativa: Decidimos fazer esse projeto pois no futuro veremos muitas

tecnologias semelhantes ao Neuralink, e é importante introduzirmos para as pessoas

essas novas ideias para que não haja a disseminação de desinformação e mitos

sobre o assunto. Com o nosso projeto iremos abrir a mente das pessoas para que

elas estejam preparadas para enxergar novas possibilidades no futuro com o

Neuralink.

Pesquisas: https://neuralink.com/ ; https://www.youtube.com/watch?v=ThHrMW6Rtgg ;
https://www.youtube.com/watch?v=SMXfyZc_Gvg ;
https://www.youtube.com/watch?v=iLVgG3hLgko ;
https://www.youtube.com/watch?v=XMizSSOejg0 ;
https://www.youtube.com/watch?v=TMeJyrPmwwM ;
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=oDSZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=
PT4&dq=info:8VwhHoU2pAgJ:scholar.google.com/&ots=5GgzNbSnN_&sig=0RiasxT
ZBxS9ZwAYcaMWAwPFG-o#v=onepage&q&f=false ;
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=oDSZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=
PT4&dq=info:8VwhHoU2pAgJ:scholar.google.com/&ots=5GgzNbSnN_&sig=0RiasxT
ZBxS9ZwAYcaMWAwPFG-o#v=onepage&q&f=false ; https://backyardbrains.com/ ;
https://www.youtube.com/watch?v=rsCul1sp4hQ ;
https://www.youtube.com/watch?v=_TFvk07KxKo ;
https://www.youtube.com/watch?v=Ma9BcuWLI04 ;
https://blackrockneurotech.com/
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Horário: 17:30 1º Semana

Sumário: Encontro para gerar ideias sobre qual vai ser o tema da feira de ciências

do nosso grupo.

Síntese descritiva: Nosso grupo teve como primeira sugestão a ideia de falar sobre

o neuralink, que é uma sociedade comercial neurotecnológica anglo-americana

estabelecida por Elon Musk e outros oito, que relatou estar a desenvolver interfaces

cérebro-computador implantáveis. O grupo decidiu instantaneamente falar sobre

esse tema.

Análise reflexiva: Um grande aspecto que se destacou nessa aula foi a rapidez do

grupo de aderir a ideia do neuralink, que por sinal é uma ideia muito boa e que rende

bastante conteúdo.

Horário: 17:30 2º Semana

Sumário: Encontro para pesquisar mais informações sobre o Neuralink, seu

funcionamento, objetivo e finalidades.

Síntese descritiva: O grupo se separou para pesquisar mais a fundo sobre o

Neuralink. O principal site que pesquisamos foi o próprio site da neuralink:

https://neuralink.com/. Os três integrantes do grupo pesquisaram sobre um tópico

separado, um pesquisou sobre o funcionamento, outro sobre o seu objetivo e o

último pesquisou sobre as suas finalidades.

Funcionamento: Ele funciona da seguinte maneira: Chips de 4mm2 quadrados são

implantados no crânio. Uma rede de fios mais finos que fios de cabelo sai de cada

chip para envolver o cérebro. Os fios se ligam ao cérebro e captam a informação

que viaja entre os neurônios.
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Objetivo: Um dos objetivos dele é fazer as pessoas se comunicarem com máquinas

ou até mesmo controlá-las. Também tem como um dos objetivos, ou até mesmo o

principal, ajudar a estudar os sinais elétricos no cérebro e chegar a soluções que

podem ajudar a curar vários problemas de saúde.

Finalidade: Conectar o cérebro dos seres humanos com as máquinas, estreitando a

comunicação com robôs em um conceito futurístico.

Análise reflexiva: Cada integrante do grupo conseguiu fazer a pesquisa com muita

facilidade e rapidez. Se o grupo continuar desta maneira conseguiremos juntar mais

pesquisas em um curto período de tempo.

Horário: 16:15 3º Semana

Sumário: Encontro para apresentar as logos, ideias do título do nosso projeto e

pesquisar vídeos.

Síntese descritiva: O grupo conseguiu a ideia de chamar o nosso projeto de: “O

futuro com Neuralink”, todos do grupo concordaram em aderir esta ideia para o

nome do projeto. O grupo também teve que reunir ideias para a logotipo do projeto,

conseguimos reunir as seguintes logos:
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Pesquisamos também alguns vídeos que nos davam ideias para construir algo físico

para apresentar na feira: https://www.youtube.com/watch?v=ThHrMW6Rtgg,

https://www.youtube.com/watch?v=SMXfyZc_Gvg,

https://www.youtube.com/watch?v=iLVgG3hLgko,

https://www.youtube.com/watch?v=XMizSSOejg0,

https://www.youtube.com/watch?v=TMeJyrPmwwM.

Análise reflexiva: O grupo não conseguiu aderir a uma logo específica, então este

encontro não agregou tanto comparado ao que poderia agregar.

Horário: 16:50 4º Semana

Sumário: Encontro para pesquisar sobre os temas relacionados ao Neuralink, temas

como inteligência artificial, etc.
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Síntese descritiva: O grupo pesquisou sobre o tema da inteligência artificial e sobre

a filosofia que percorre a inteligência artificial.

Filosofia:

https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=oDSZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=

PT4&dq=info:8VwhHoU2pAgJ:scholar.google.com/&ots=5GgzNbSnN_&sig=0RiasxT

ZBxS9ZwAYcaMWAwPFG-o#v=onepage&q&f=false

IA:

https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=oDSZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=

PT4&dq=info:8VwhHoU2pAgJ:scholar.google.com/&ots=5GgzNbSnN_&sig=0RiasxT

ZBxS9ZwAYcaMWAwPFG-o#v=onepage&q&f=false

Análise reflexiva: Um grande aspecto que se destacou nessa aula foi a rapidez do

grupo de aderir a ideia do neuralink, que por sinal é uma ideia muito boa e que rende

bastante conteúdo.

Horário: 16:30 5º Semana

Sumário: Encontro para discutir ideias e coletar novas ideias para o projeto da feira

de ciências.

Síntese descritiva: Um dos integrantes do grupo pesquisou por projetos físicos que

podemos usar para exemplificar ou até mesmo explicar de uma forma mais

agradável e visual nosso projeto, nessa pesquisa ele encontrou um site que continha

equipamentos que usavam o cérebro para realizar alguma ação, um dos

equipamentos visto foi o muscle spikershield pro. Precisávamos exatamente deste

equipamento, porém, o equipamento era caro demais, então decidimos fazer nós

mesmos um equipamento que fizesse a mesma função do muscle spikershield pro,

mas ao invés de mover algo ele iria mover o braço de outra pessoa. O projeto para

fazer este equipamento se separa em 2 etapas, mas as duas etapas tem suas

complicações, a primeira etapa é coletar informações do braço de uma pessoa (dá
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para fazer com arduino) através de emg (eletromiografia), que capta os pulsos

elétricos dos nervos, a segunda etapa consiste em mandar essas informações para

um tensionador, que varia a potência conforme a “força” utilizada pela pessoa, que

irá mandar os pulsos elétricos para o braço de outra pessoa fazendo com que ele se

mexa.

Bibliografia: https://backyardbrains.com/.

Análise reflexiva: Graças ao esforço desse nosso integrante conseguimos ter

novas ideias de projetos físicos para nosso projeto.

Horário: 11:30 6º Semana

Sumário: Brainstorm para poder ter noção de alternativas para poder fazer um bom

projeto diminuindo ao máximo os custos.

Síntese descritiva: Dessa vez dois integrantes começaram a pesquisar outras

alternativas e estudar onde encontramos elas, então começamos a ver alternativas

de eletromiografia sem que gastássemos algo muito além de 200 reais, depois de

um dado tempo de procura achamos um projeto de eletromiografia que ao invés de

utilizar um sensor já feito ele usa diversos componentes em um protoboard ligado ao

arduino, a velocidade mostrada no vídeo fica comprometida em alguns milésimos

mas acredito que o custo monetário deve ser muito inferior, posteriormente iremos

fazer testes com aqueles tensionadores do professor Ronaldo César com calma pois

eles são fortes demais então deve ser feito com a maior cautela. Se

conseguíssemos controlar a passagem de energia que o tensionador iria estar

mandando para o braço da cobaia(um dos integrantes do grupo), o projeto

conseguiria ser concluído de forma muito mais simples e com custos drasticamente

reduzidos.
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Análise reflexiva: Após alguns dias estudando formas e alternativas para realizar o

projeto, finalmente conseguimos dar um andamento e firmar uma base na qual

trabalhar daqui pra frente.

Bibliografia:https://www.youtube.com/watch?v=_TFvk07KxKo

Horário: 16:50 6º Semana

Sumário: O grupo se juntou para conferir o desenvolvimento do projeto.

Síntese descritiva: O grupo se reuniu para mostrar o desenvolvimento individual de

cada integrante para o projeto. Um dos integrantes conseguiu reunir um vídeo que

mostra literalmente o funcionamento do Neuralink em um macaco:

https://www.youtube.com/watch?v=rsCul1sp4hQ. Neste vídeo podemos ver um

macaco, que foi treinado para usar o neuralink, utilizando o Neuralink de uma forma

visível, e para mostrar o funcionamento a Neuralink fez o macaco jogar Pong.

Podemos analisar que o chip analisou os impulsos que o macaco usava para

movimentar a mão para cima ou para baixo, decodificando esses impulsos o chip foi

capaz de interpretá-los e mandar as informações para algo, nesse caso para o jogo.

Sendo assim, o macaco conseguia jogar Pong facilmente usando o cérebro, bastava

ele pensar em movimentar a mão para cima ou para baixo que a barra do jogo Pong

se movimentava nas respectivas direções. Isso já é um grande avanço, já podemos

ver que o Neuralink está funcionando sem nenhum efeito colateral e que já está
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conseguindo pegar as informações que o cérebro envia e decodificando-as sem

nenhum problema.

Os outros dois integrantes conseguiram encontrar as peças necessárias para

fazermos o projeto físico, esse projeto consiste em um aparelho que consegue

captar os impulsos nervosos do braço de alguém e mandar a mesma carga de

energia necessária para movimentar o braço de outra pessoa

Análise reflexiva: Foi um ótimo dia, pois conseguimos ver que cada integrante do

grupo estava desenvolvendo algo ou alguma ideia para o projeto.

Horário: 17:20 7º Semana

Sumário: Dois integrantes do grupo se reuniram e foram até a Santa Efigenia (SP)

para buscar os itens necessários para fazer o nosso protótipo de eletromiografia.

Síntese descritiva: Dois integrantes do grupo foram até a Santa Efigenia (SP)

buscar os itens necessários para o protótipo de eletromiografia, os itens necessários

são esses mostrado abaixo:

Bibliografia:https://www.youtube.com/watch?v=_TFvk07KxKo

Os dois integrantes buscaram em todas as lojas “famosas” de informática de lá, mas

infelizmente não acharam os itens necessários para fazer nosso protótipo. Mas
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nossa busca ainda não acabou. Os dois integrantes do grupo voltaram para casa e

já foram pesquisar mais arduamente as peças necessárias pela internet.

Análise Reflexiva: Foi um dia bem cansativo e desgastante, principalmente para os

dois integrantes que tomaram a frente para buscar as peças. Esse dia mostra a

persistência do grupo, que ainda busca as peças.

Horário: 17:20 8º Semana

Sumário: Encontro de uma alternativa para o projeto.

Síntese descritiva : Um dos integrantes procurando uma alternativa já que um dos

componentes que havíamos procurado não achamos em lugar algum, encontramos

outro projeto de eletromiografia muito mais bem documentado e com informações

que nos ajudaram muito.

Análise reflexiva: A melhor alternativa é fazer um projeto físico ou abandonar a

ideia é focar na parte teórica e fazer uma boa apresentação?

Bibliografia: https://www.youtube.com/watch?v=Ma9BcuWLI04
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Horário: 17:00 9º Semana

Sumário: Foi pesquisado mais sobre empresas que faziam, ou fazem, o mesmo

trabalho da Neuralink, que é desenvolver um cérebro-máquina para pessoas com

algum tipo de deficiência.

Síntese descritiva: Foi encontrada a empresa Blackrock Neurotech, que foi fundada

em 2008. Ela tem basicamente a mesma proposta da Neuralink, propor um

cérebro-máquina para ajudar/auxiliar pessoas com algum tipo de deficiência motora.

Podemos ver nesta imagem e o próprio site da BlackRock

(https://blackrockneurotech.com/) que já está sendo testado em seres humanos,

diferentemente do Neuralink, que ainda está na fase de prototipação e

arrecadamento de fundos. Podemos ver nitidamente a diferença do chip cerebral da

Blackrock e o da Neuralink, podemos ver que o da Blackrock é bem mais robusto e

visível, já a proposta dada pela Neuralink mostra que vai ser do tamanho de uma

moeda e imperceptível.
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Conclusão: Conclui-se que, o nosso projeto tem o intuito de trazer todo esse

conhecimento que foi pesquisado em volta do Neuralink e levar para pessoas que

não o conhecem, fazendo com que elas tenham uma visão do que pode ser o novo

futuro.
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