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RESUMO

Estudamos sincronização, criticalidade e teoria da informação no campo da
neurociência computacional. Estudamos sincronização no modelo de neurônio
KTz logístico, um modelo computacionalmente eficiente e capaz de apresentar
um grande número de comportamentos neuronais. Estamos particularmente
interessados no fenômeno de sincronização antecipada, e para isso utilizamos
duas configurações distintas de neurônios emissor-receptor, uma com sinapse
elétrica e outra com sinapse química. Em ambas as configurações modificamos
a força de acoplamento para obter e explicar o surgimento de sincronização
antecipada em diferentes comportamentos neuronais (incluindo bursts). Tam-
bém estudamos os efeitos de indução eletromagnética em um modelo neuronal
baseado em mapa. Estudamos populações neuronais do modelo KTz logístico
e avaliamos a causalidade e eficiência no processamento de informação com
uso de entropia e informação mútua. Para o estudo de criticalidade utilizamos
um modelo biologicamente inspirado do córtex visual primário de mamíferos.
Estudamos as leis de potência das distribuições do tamanho e duração das
avalanches. Isso foi feito com uso de relações de lei de escala e colapso das
avalanches. Os resultados demonstram a eficiência dos diferentes métodos para
melhorar o entendimento de diferentes comportamentos de sistemas neuronais.

Palavras-chave: sincronização antecipada, criticalidade, indução eletromag-
nética, modelos neuronais, córtex visual, informação mútua.





ABSTRACT

We studied synchronization, criticality and information theory in the field
of computational neuroscience. We studied synchronization in the logistic
KTz neuron model, a computationally efficient model capable of presenting
a large number of neuronal behaviors. We are particularly interested in the
phenomenon of early synchronization, and for this we use two distinct con-
figurations of sender-receiver neurons, one with electrical synapse and the
other with chemical synapse. In both configurations we modify the coupling
force to obtain and explain the emergence of anticipated synchronization in
different neuronal behaviors (including bursts). We also studied the effects of
electromagnetic induction on a map model based neuron. We studied neuronal
populations of the logistic KTz model and evaluated causality and efficiency
in information processing using entropy and mutual information. For the criti-
cality study we used a biologically inspired model of the primary visual cortex
of mammals. We study the power laws of distributions of avalanche size and
duration. This was done using scaling law relationships and avalanche collapse.
The results demonstrate the efficiency of different methods to improve the
understanding of different behaviors of neuronal systems.

Keywords: anticipated synchronization, criticality, electromagnetic induction,
neuronal models, visual cortex, mutual information.
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1 INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios da ciência é entender o funcionamento do
cérebro humano. Ele é formado por cerca de 86 bilhões de neurônios e um
número similar de células gliais, sendo que os neurônios estão interconectados
por cerca de 860 trilhões de sinapses (AZEVEDO et al., 2009; HERCULANO-
HOUZEL, 2009). Dada a complexidade da tarefa, profissionais das mais
variadas áreas, como computação, psicologia, biologia, medicina, química,
física e matemática usam seus diferentes conhecimentos para estudá-lo. São
utilizadas diversas abordagens diferentes: estudos comportamentais e testes
in vitro e in vivo. Muitas vezes é impossível, seja por falta de tecnologia
ou mesmo por questões éticas, realizar estudos mais profundos de determi-
nadas características do funcionamento do cérebro. Para contornar alguns
desses problemas os neurocientistas tem usado cada vez mais a simulação
computacional.

Por meio de simulações é possível testar modelos e comparar com
experimentos algumas características apresentadas pelo cérebro. Além disso, e
talvez ainda mais importante, é possível simular novos fenômenos e dar novas
ideias para testes para os cientistas experimentais. É da interação entre teoria,
simulação e experimentação que a ciência pode progredir com mais rapidez.

Dentre as inúmeras possibilidades de aplicação da Física dentro da
Neurociência podemos destacar o estudo de sistemas dinâmicos e caóticos,
transições de fase, dinâmica estocástica e sincronização de osciladores. Esses
temas estão bem estabelecidos na Física, sendo aplicados a diversos tipos
de fenômenos. Entretanto, a associação desses conhecimentos ao estudo do
cérebro ainda é recente e há muito a ser investigado.

Alguns dos estudos mais interessantes são feitos em transições de fase,
sincronização e teoria da informação. Recentemente, a hipótese da criticalidade
em sistemas neuronais tem ganhado força (HESSE; GROSS, 2014). Essa
hipótese se baseia na ideia que o comportamento ótimo do cérebro se dá em
um estado crítico (nem muito organizado, nem muito irregular) próximo a
uma transição de fase. Essa característica seria uma adaptação evolutiva, pois
permitiria ao cérebro uma gama maior de comportamentos e respostas às
informações fornecidas pelo ambiente (CHIALVO, 2010).
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O estudo de sistemas neuronais críticos se baseia na procura de algumas
características, tais como a presença de leis de potência em duração e tamanho
de avalanches, expoentes críticos e correlações de longo alcance. Em nosso
trabalho usamos esses fatores para a caracterização de um modelo para o
córtex visual primário do macaco como crítico. Este modelo foi desenvolvido
originalmente por Janaína Andreazza e Leonel Pinto do Departamento de
Engenharia Química da UFSC (ANDREAZZA; PINTO, 2006).

Por meio da análise deste modelo foi possível identificar o comporta-
mento crítico da rede para uma região de parâmetros e verificar os principais
critérios que podem ser usados para aferir criticalidade em um modelo neuro-
nal. Dada a grande quantidade de artigos nesta área, é importante considerar
a aplicabilidade e interpretação correta dos métodos estatísticos. Um maior
detalhamento de nossos resultados, publicados recentemente (BORTOLOTTO
et al., 2016; GIRARDI-SCHAPPO et al., 2016), será feito ao longo do texto.

Outra temática importante e atual é a sincronização. Diversos estu-
dos mostraram que neurônios podem apresentar comportamento sincronizado
quando recebem determinados estímulos (GRANNAN; KLEINFELD; SOM-
POLINSKY, 1993; KREITER; SINGER, 1996). Neurônios sincronizados
podem representar uma facilidade maior na troca de informação (ABELES
et al., 1994). Estados sincronizados de populações neuronais inteiras foram
documentados e estão relacionados a patologias tal como epilepsia (STAM,
2014). O estudo da sincronização e suas muitas facetas é, portanto, muito
importante para o entendimento do funcionamento do cérebro.

Uma das formas de sincronização menos estudada atualmente é a sin-
cronização com antecipação. Ela ocorre quando dois ou mais osciladores estão
acoplados em um sistema emissor-receptor, i. e., um oscilador dito emissor
estimula unidirecionalmente um oscilador receptor. Sob certas condições o os-
cilador receptor é capaz de se antecipar ao estímulo do emissor. Esse fenômeno
é contrário ao senso comum e ainda não há muitos trabalhos na área. Em nosso
estudo aprofundaremos os estudos de sincronização antecipada, destacando
seu surgimento quando acoplamos neurônios com diferentes comportamentos.
Nosso trabalho contribui para um melhor entendimento deste fenômeno, que
pode ser encontrado nos mais diferentes sistemas (VOSS, 2000; CISZAK et
al., 2009; MATIAS et al., 2011).
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Também estudamos efeitos da indução eletromagnética entre dois
neurônios. Dado que o movimento de cargas é capaz de induzir uma cor-
rente eletromagnética, é natural imaginar que a atividade de um neurônio seja
capaz de influenciar o comportamento de um neurônio próximo. Assim, de-
senvolvemos um modelo de indução eletromagnética que pode ser usado para
entender esse tipo de efeito. Nossos resultados estão atualmente em revisão
para publicação (BORTOLOTTO; STENZINGER; TRAGTENBERG, 2018).

Desde o trabalho pioneiro de Shannon em 1948 (SHANNON, 1948),
a teoria da informação tem sido aplicada na quantificação, armazenamento e
transferência de informação em diversos estudos sobre linguagem, computação,
criptografia, entre outros (DIFFIE; DIFFIE; HELLMAN, 1976; PLOTKIN;
NOWAK, 2000). Sua aplicação na neurociência é natural dada a especialização
do cérebro no processamento de informação (BORST; THEUNISSEN, 1999).

Utilizamos diversas ferramentas provenientes da teoria da informação,
como o cálculo da informação mútua e da informação mútua condicional para
avaliar quantitativamente um sistema com sincronização antecipada. Com isso
demonstramos a eficiência do uso desses métodos para lidar com problemas
contra-intuitivos.

O modelo neuronal que utilizamos para a maior parte de nossos estudos
é o modelo KTz logístico. Verificamos sua eficiência computacional e demons-
tramos sua capacidade de reproduzir um grande número de comportamento
neuronais, comparando-o aos modelos mais utilizados em outros trabalhos.
Esses resultados descrevendo as características do KTz logístico dentro de uma
abordagem de sistemas dinâmicos foram publicados recentemente (GIRARDI-
SCHAPPO et al., 2017).

Neste trabalho apresentaremos estudos sobre todos esses temas em
diversos capítulos. Cada capítulo terá uma pequena introdução para contex-
tualização do assunto. Começamos com a apresentação de alguns modelos
de neurônios e sinapses, no capítulo 2. Neste capítulo também estudamos as
características, comportamentos e eficiência de um desses modelos, que servirá
de base para nossos estudos de indução eletromagnética (capítulo 3) e sincro-
nização com antecipação (capítulo 4). Apresentamos também algumas formas
de se utilizar as ferramentas da teoria da informação para melhor entendimento
da sincronização antecipada e para quantificar a eficiência no processamento
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de informação (capítulo 5). No capítulo 6 mostramos os principais resultados
obtidos sobre o tema da criticalidade em um modelo para o sistema visual
primário. O capítulo 7 é destinado às considerações finais.
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2 MODELOS DE NEURÔNIOS E SINAPSES

Neste capítulo faremos uma apresentação do funcionamento de um
neurônio e quais modelos podem ser usados para estudá-lo. Também discu-
tiremos os principais conceitos a serem utilizados nos capítulos seguintes.
A seção 2.1 descreve alguns modelos de neurônios, em especial o modelo
Kinouchi-Tragtenberg estendido. Para este modelo apresentamos os resultados
dos estudos de bifurcação, caos, e sua eficiência computacional. Este modelo
será utilizado em parte dos estudos descritos nas demais seções.

Na seção 2.2 descrevemos as principais características das sinapses e
alguns de seus modelos.

2.1 MODELOS BIOLÓGICOS E FORMAIS

Entre os inúmeros conceitos com que nos deparamos ao estudar o
cérebro, o mais importante é sem dúvida o neurônio. Os neurônios podem
se conectar entre si por meio de ligações (sinapses), permitindo a criação
de redes neuronais (LENT, 2001; HERCULANO-HOUZEL, 2009; IZHIKE-
VICH, 2007). Estímulos de origens variadas (visão, audição, tato etc) são
transformados em sinais elétricos que passam de um neurônio a outro. Essa in-
teração entre os neurônios gera as reações ao ambiente e dão origem a funções
cognitivas.

A estrutura básica de um neurônio é mostrada na figura 1. O núcleo
e demais organelas da célula estão localizados dentro do soma, que possui
terminações denominadas de dendritos. O prolongamento da célula é o axônio.
Os terminais do axônio se conectam aos dendritos de um neurônio vizinho por
meio das sinapses, as quais descrevemos em detalhe nas próximas seções. Um
neurônio pode apresentar ainda as chamadas bainhas de mielina (substância
lipídica presente nas células de Schwann e oligodendrócitos) que permitem
uma propagação mais rápida do sinal elétrico pelo axônio. Os nódulos de
Ranvier são as pequenas regiões axonais não preenchidas pelas bainhas de
mielina.

A diferença de potencial entre as camadas interna e externa da cé-
lula gera um sinal elétrico que se propaga pelos dendritos e axônios para
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Dendrito

Núcleo

Soma

Axônio

Bainha de mielina

Célula de Schwann

Nódulo de Ranvier

Terminal do axônio

Figura 1 – Um neurônio é composto de diferentes partes, com diferentes fun-
ções. Um descrição detalhada é dada no texto. Fonte: figura adap-
tada da original de Quasar Jarosz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia
Commons1.

outros neurônios através de sinapses. O sinal elétrico é o responsável pela
miríade de tarefas realizadas pelo nosso cérebro: emoções, memórias, sentidos,
movimentos, batimentos cardíacos etc.

A diferença de potencial que gera o sinal elétrico tem origem nas
diferenças de concentração entre íons do meio extra e intracelular. Os íons
mais importantes são os de sódio (Na+) e potássio (K+), mas também estão
presentes muitos outros como cloro (Cl−) e cálcio (Ca2+). A passagem de
íons para dentro e fora da célula define um canal iônico. Cada íon possui um
canal iônico correspondente que é ativado (aberto) por distintas diferenças de
potencial.

Diversas abordagens foram criadas para tentar modelar um sistema
excitável como um neurônio. É possível reproduzir diversos comportamentos
de uma célula neuronal real abstraindo componentes biológicos em conceitos
físicos de eletrodinâmica, criando um modelo dito biológico.

Em 1952, Alan Lloyd Hodgkin e Andrew Huxley se basearam no

1 Disponível em <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neuron_Hand-tuned.svg>. Acesso
em abr. 2018.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neuron_Hand-tuned.svg
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estudo do axônio gigante da lula para criar um dos modelos mais utilizados
até hoje para descrever satisfatoriamente os mecanismos iônicos de geração e
propagação de sinais elétricos em um neurônio (HODGKIN; HUXLEY, 1952).
Cada termo de suas equações possui uma correspondência com algum aspecto
do neurônio real.

O modelo de Hodgkin-Huxley (HH) ainda é um dos mais utilizados,
pois diversas modificações podem sem implementadas de forma a descre-
ver outros comportamentos neuronais. Por este trabalho Hodgkin e Huxley
receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1963.

O modelo Hodgkin-Huxley foi continuamente alterado ao longo dos
anos em busca de representações de outros modos de excitabilidade e compor-
tamentos neuronais. Apesar de seu sucesso, é um modelo computacionalmente
custoso e diversas simplificações foram sugeridas, sendo a principal o modelo
de Catherine Morris e Harold Lecar (MORRIS; LECAR, 1981).

Um outro modelo biológico extremamente simples que pode ser utili-
zados para alguns estudos mais gerais em neurociência é o modelo integra-e-
dispara (BRUNEL; Van Rossum, 2007).

Como alternativa aos modelos biológicos temos os modelos formais.
Estes são modelos matemáticos cujos parâmetros são escolhidos de forma a
reproduzir os comportamentos neuronais de neurônios reais, mas sem ter uma
correspondência direta.

O modelo formal pode ser representado tanto por equações diferenciais
quanto por mapas (equações de diferenças). Entre os modelos de mapas se des-
tacam os modelos de FitzHugh-Nagumo (FITZHUGH, 1955; NAGUMO; ARI-
MOTO; YOSHIZAWA, 1962), Rulkov (RULKOV, 2002; SHILNIKOV; RUL-
KOV, 2004), Izhikevich (IZHIKEVICH, 2003), Kinouchi-Tragtenberg (KI-
NOUCHI; TRAGTENBERG, 1996) e Kinouchi-Tragtenberg estendido (KTz).

2.1.1 O Modelo Kinouchi-Tragtenberg

O modelo original Kinouchi-Tragtenberg (KT) foi proposto em 1996 e
teve como base a solução do modelo de Ising em uma rede de Bethe (KINOU-
CHI; TRAGTENBERG, 1996). Esta rede é caracterizada por uma árvore de
Cayley no limite do número de coordenação infinito (BETHE, 1935). A rede
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de Bethe estudada possui interações ferromagnéticas entre spins primeiros
vizinhos e anti-ferromagnéticas entre spins segundos vizinhos, o que permite
o surgimento de fases moduladas magnéticas (TRAGTENBERG; YOKOI,
1995).

O modelo proposto tem como base as seguintes equações:

x(t +1) = tgh
(

x(t)−Ky(t)+H + I
T

)
(2.1)

y(t +1) = x(t) (2.2)

onde x(t) é o potencial de membrana em um dado passo de tempo t, y(t) é
a variável de recuperação, H e I representam a soma de campos e correntes
externas (como sinapses de entrada), respectivamente.

Este modelo de neurônios é capaz de exibir uma grande gama de com-
portamentos de neurônios reais, entre eles disparos rápidos, disparos cardíacos,
biestabilidade, entre outros. As características desses comportamentos serão
explicitadas na seção 2.1.3.2.

2.1.2 O modelo KTz hiperbólico

Uma modificação do modelo KT foi implementada e estudada por Sil-
via Kuva e colaboradores (KUVA et al., 2001; COPELLI; TRAGTENBERG;
KINOUCHI, 2004). O novo modelo foi chamado de KTz hiperbólico e é
capaz de apresentar o comportamento de rajadas de disparos. Uma rajada de
disparos, que daqui em diante chamaremos pelo seu nome em inglês (burst)
é uma sequência de disparos que ocorre sem que o neurônio volte ao estado
de repouso entre um disparo e outro. Nesta nova abordagem do modelo KT o
termo H é substituído por uma variável de dinâmica lenta z(t), e as equações
tomam a seguinte forma:

x(t +1) = tgh
(

x(t)−Ky(t)+ z(t)+ I
T

)
(2.3)

y(t +1) = x(t) (2.4)

z(t +1) = (1−δ )z(t)−λ (x(t)− xR) (2.5)
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onde δ controla o período refratário, λ o amortecimento das oscilações e xR é
responsável pelo surgimento de bursts. λ e δ correspondem respectivamente à
entrada e saída de íons de uma dada corrente z(t).

Para investigar os tipos de comportamentos neuronais para determina-
dos parâmetros de um modelo é conveniente estudar um diagrama de fases.
Um diagrama de fase pode ser obtido a partir contagem do intervalo de tempo
(medido em passos de tempo) entre cada disparo consecutivo em uma série
temporal de disparos. A esses intervalos damos o nome ISI (do inglês inters-

pike interval). A distribuição de probabilidade dos ISI (P(ISI)) possuem
média 〈ISI〉.

Cada comportamento neuronal (ver subseção 2.1.3.1) possui um ISI
característico. Para poder compará-los é útil definir um ISI limiar (ISIth). Em
nosso caso, ISIth = 20 passos de tempo. Os disparos rápidos (FS) apresentam
pequeno ISI (ISI = 〈ISI〉 < ISIth). Os bursts (BS) podem ter tanto ISI >

ISIth quanto ISI < ISIth, caracterizando uma distribuição bimodal. Disparos
cardíacos (CS) têm um ISI característico tal que ISI = 〈ISI〉> ISIth. Pontos
fixos (FS) (quando o neurônio está em repouso) não apresentam ISI.

A figura 2 mostra um dos possíveis diagramas de fase do modelo KTz
hiperbólico, indicando os comportamentos mencionados acima e mais alguns
outros, como oscilações sublimiares (SO), cardíacos aperiódicos (ACS) e
bursts lentos (SB) (GIRARDI-SCHAPPO et al., 2017).

O modelo KTz hiperbólico apresenta diversas vantagens em relação
a outros modelos em mapa (como Rulkov (RULKOV, 2002; SHILNIKOV;
RULKOV, 2004) e Izhikevich (IZHIKEVICH, 2003)). Entre elas podemos
destacar o pequeno número de parâmetros e o fato de que a tangente hiper-
bólica é uma função contínua, limitada e sem singularidades em sua imagem
(−1;+1). Apesar dessas vantagens, a tangente hiperbólica é computacional-
mente custosa. Esse fato pode ser contornado por meio de uma aproximação
da tangente por uma função logística, como descrito a seguir.

2.1.3 O modelo KTz logístico

Podemos reformular o modelo KTz por meio da substituição da tan-
gente hiperbólica pela função logística f (u) = u/(1+ |u|). Desta forma, as
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[b]

Figura 2 – Podemos identificar as regiões de disparos rápidos (FS), cardíacos
(CS), cardíacos aperiódicos (ACS), oscilações sublimiares (SO),
bursts(BS) e bursts lentos (SB). A linha tracejada indica uma apro-
ximação quasi-estática correspondente ao limite λ = δ ≈ 0 (CO-
PELLI; TRAGTENBERG; KINOUCHI, 2004). Após essa linha
está a região de ponto fixo (FP), quando o neurônio está em repouso
(não dispara). [Figura adaptada de (GIRARDI-SCHAPPO et al.,
2017).]

equações do modelo se tornam

x(t +1) = f
(

x(t)−Ky(t)+ z(t)+ I
T

)
(2.6)

y(t +1) = x(t) (2.7)

z(t +1) = (1−δ )z(t)−λ (x(t)− xR) (2.8)

onde os termos têm as mesmas definições que o modelo KTz hiperbólico
(seção 2.1.2). Nossa caracterização deste modelo, com análise de bifurcações e
eficiência computacional, foi publicada recentemente (GIRARDI-SCHAPPO
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FP

FS

CS

A
C
S

BS

SB

/ = 6 = 0:001
K = 0:6

T
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

x
R

-0.6

-0.4

-0.2

0

Aprox. adiabatica

Figura 3 – Identificamos as mesmas regiões de comportamentos neuronais
descritos anteriormente para o modelo hiperbólico (disparos rápi-
dos (FS), cardíacos (CS), cardíacos aperiódicos (ACS), oscilações
sublimiares (SO), bursts (BS) e bursts lentos (SB)) (ver figura 2).
As oscilações sublimiares estão numa região muito estreita próxima
a linha tracejada. Figura adaptada de (GIRARDI-SCHAPPO et al.,
2017).

et al., 2017).
Um dos diagrama de fases (para xR e T ) deste modelo é dado na

figura 3.

2.1.3.1 Comportamentos neuronais

A aproximação feita para a criação do modelo KTz logístico preserva
todos os comportamentos neuronais do modelo original e acrescenta outros
devido à presença da variável dinâmica z(t). Uma análise mais aprofundada
é dada em (GIRARDI-SCHAPPO et al., 2017). Alguns dos comportamentos
mais importantes são mostrados na figura 4 (cujos parâmetros estão listados
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na Tabela 1) e descritos a seguir:
Disparos tônicos: alguns neurônios geralmente apresentam um com-

portamento quiescente até serem excitados por uma corrente externa contínua,
quando começam a realizar disparos periodicamente. O trem de disparos é
presente somente enquanto o neurônio é estimulado pela corrente externa (fi-
gura 4A). Outros neurônios apresentam comportamento autônomo, i. e., não
dependem de uma corrente externa para apresentarem disparos.

Disparos fásicos: outro comportamento é quando o neurônio dispara
apenas uma vez no início do estímulo e depois se torna quiescente. Isso é
conhecido como disparo fásico (figura 4B).

Bursting tônico: neurônios KTz também são capazes se apresentar
disparos do tipo bursting tônico (figura 4C) enquanto a corrente contínua
estiver ativa. Essa característica é importante pois está relacionada à produção
de ondas gama no cérebro.

Bursting fásico: similar ao disparo fásico, nesse comportamento o
neurônio reage aos estímulos por um único disparo do tipo burst (figura 4D).

Modo misto: alguns neurônios podem exibir um comportamento misto:
disparam um burst fásico e depois iniciam um período de disparos tônicos (fi-
gura 4E).

Excitabilidade de Classe 1: Alguns neurônios apresentam uma frequên-
cia de disparos variável dependendo da magnitude da corrente aplicada. Esses
neurônios possuem excitabilidade de Classe 1 (figura 4F).

Excitabilidade de Classe 2: essa outra classe de excitabilidade ocorre
quando neurônios não são capazes de realizar disparos com baixa frequencia,
isto é, ou ficam quiescentes ou apresentam um trem de disparos com frequência
relativamente grande (figura 4G). A taxa de disparos desse neurônio não é um
bom indicativo da força do estímulo que recebe.

Oscilações sublimiares: a presença de oscilações insuficientes para
gerar disparos é uma característica comum em uma grande variedade de
neurônios (figura 4H).

Ressoador: alguns neurônios podem atuar como ressoadores. Eles
podem reagir apenas a estímulos para os quais a frequência é a mesma das os-
cilações sublimiares. Na figura 4I o neurônios não dispara quando a frequência
de estímulos é muito alta.
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Integrador: em um neurônio sem oscilações sublimiares a probabili-
dade de disparar é maior quando a frequência de entrada é maior. Esse tipo de
neurônios é chamado de integrador (figura 4J).

Disparo por rebote: alguns neurônios podem disparar depois de rece-
ber impulso de neurônios inibitórios. Esse fenômeno é chamado de disparo
pós-inibitório ou por rebote (figura 4K).

Burst por rebote: ao invés de um disparo de um só pico, alguns
neurônios podem disparar bursts depois de receber um estímulo inibitório (fi-
gura 4L).

Variabilidade de limiar: o modelo KTz é capaz de reproduzir o fenô-
menos de variabilidade de limiar (figura 4M). Primeiramente um estímulo
insuficiente para gerar disparos é apresentado ao neurônio. Em uma segunda
tentativa, aplica-se um estímulo inibitório seguido de um estímulo com a
mesma magnitude que aquele primeiro. Nesse caso o neurônios é capaz de
gerar disparos.

Biestabilidade: alguns neurônios neocorticais podem apresentar dois
modos estáveis diferentes. Isso pode ser visto na figura 4N. No início da simu-
lação o neurônios recebe um estímulo e inicia um comportamento de disparos
rápidos. Se um segundo estímulo for dado o neurônio se torna quiescente
novamente.

Acomodação: ao receber um estímulo crescente, mas contínuo, alguns
neurônios falham em disparar. Isso indica uma acomodação ao estímulo, como
mostrado na figura 4O. Se o mesmo neurônio for estimulado por um pequeno
e breve estímulo ele é capaz de efetuar o disparo.

2.1.3.2 A eficiência do modelo KTz logístico

Atualmente existem dezenas de diferentes tipos de modelos neuronais,
e outras dezenas de variações para cada modelo. Além dos descritos breve-
mente no texto podemos mencionar os modelos ressoa-e-dispara (IZHIKE-
VICH, 2001), de Wilson (WILSON; COWAN, 1972), Izhikevich, Hindmarsh-
Rose (HINDMARSH; ROSE, 1984) e muitos outros. Cada modelo foi criado
por um propósito, seja ser fiel aos dados de experimentos e reproduzir com-
portamentos complexos ou mesmo ser capaz de representar comportamentos
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A.Disparos tônicos B. Disparos fásicos C. Bursts tônicos D. Bursts fásicos

E. Modo misto F.Exc. classe 1 G.Exc. classe 2 H. Oscilações sublimiares

I. Ressoador J . Integrador K. Disparo de rebote L.Burst de rebote

M. Variabilidade de limiar N. Biestabilidade O. Acomodação

I(t)

x(t)

100ts

 

Figura 4 – Variando-se os parâmetros do modelo KTz logístico é possível
obter muitos dos comportamentos presentes no modelo de Hodgkin-
Huxley. Figura adaptada de (GIRARDI-SCHAPPO et al., 2017).

neuronais de forma qualitativa. Esse último tipo é útil quando se deseja estudar
características cerebrais como plasticidade, conectividade, estudo de popu-
lações em rede, transferência de informação, inibição/excitação, memória e
sincronização.

A escolha do modelo para cada estudo depende do balanço entre um
mínimo comprometimento com a realidade biológica (incluindo reprodução
de comportamentos neuronais) e a eficiência computacional necessária para a
realização de simulações.

O modelo que utilizamos em nosso estudo, o KTz logístico, se mos-
trou bastante robusto quanto à multiplicidade de comportamentos neuronais
sem perda de performance. A figura 5 compara o balanço entre número de
comportamentos e eficiência computacional do modelo KTz logístico em
relação a outros modelos, tanto biológicos quanto formais. É possível ver que
nosso modelo possui uma posição de destaque entre os modelos comumente
utilizados.
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Figura 5 – Comparação entre diversos modelos de neurônios. O modelo KTz
logístico apresenta ótimo balanço entre número de comportamentos
neuronais reprodutíveis e eficiência computacional (medida em
número de FLOPS, operação de pontos flutuantes). Figura adaptada
de (GIRARDI-SCHAPPO et al., 2017)

Além dessas características, o modelo KTz necessita de poucos parâ-
metros em comparação com o modelo HH e ao de Izhikevich (IZHIKEVICH,
2004). Esses parâmetros permitem uma fácil associação com funcionalidades
biológicas, ao invés de serem meros moduladores artificiais da voltagem da
membrana. Assim, os parâmetros λ e δ podem ser identificados respectiva-
mente com o tempo de abertura e fechamento dos canais iônicos e a variável
z(t) com a própria corrente iônica.

O modelo KTz logístico pode ser utilizado de duas formas: uma bidi-
mensional (Caso I), em que consideramos δ = λ = z(0) = 0, e outra tridimen-
sional, com a presença da variável z e quaisquer δ e λ (Caso II). A escolha
do modo depende do problema a ser estudado, uma vez que a variável z dá
origem aos comportamentos de bursts e disparos cardíacos.

A seguir apresentamos o estudo de pontos fixos e bifurcações somente
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para o caso II, por ser de maior interesse para este trabalho.

2.1.4 Pontos fixos e bifurcações

Esta seção foi desenvolvida principalmente pelo Dr. Mauricio Girardi-
Schappo e pelo Me. Rafael V. Stenzinger, ambos membros do grupo de pes-
quisa em neurociência do Departamento de Física da UFSC.

Os resultados mostrados nessa seção são um resumo daqueles publica-
dos ( (GIRARDI-SCHAPPO et al., 2017)) e serão usados na subseção 4.2.4
sobre origem dos bursts em sincronização com antecipação.

Um neurônio pode ser tomado como um sistema excitável, que é des-
crito pela dinâmica não-linear. Dentro dessa abordagem, podemos identificar
os comportamentos de um neurônio com alguns elementos de sistemas não-
lineares. A seguir descrevemos alguns desses elementos e suas correspondên-
cias qualitativas com comportamentos de neurônios e suas variações.

Um ponto fixo (PF) (x∗,y∗,z∗) é um ponto que não muda a cada iteração
do mapa, de tal forma que:

[x(t +1),y(t +1),z(t +1)] = [x(t),y(t),z(t)] = (x∗,y∗,z∗) . (2.9)

Com esta definição podemos obter os pontos fixos do modelo KTz
logístico:

x∗ =
x∗−Ky∗+ z∗

p
, (2.10)

y∗ =x∗ , (2.11)

z∗ =(xR− x∗)λ/δ , (2.12)

onde definimos p≡ T + |p0| e p0 ≡ (1−K)x∗+ z∗.
Podemos reorganizar os termos:

s(1−K−α)(x∗)2 +(T + sxRα−1+K +α)x∗−αxR = 0, (2.13)
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onde definimos α ≡ λ/δ . A solução para o ponto fixo x∗ será:

x∗± =
s

2(1−K−α)

[
1−K−T −α(sxR +1)

±
√
(T +K +α−1)2 +2sxRα(1−K−α +T )+α2x2

R

]
. (2.14)

Os pontos fixos dados na Eq. (2.14) existem apenas se satisfizerem
as seguintes condições: x∗ ∈ R, |x∗| ≤ 1 e (1−K)x∗+ z∗ > 0 para s =+1 e
(1−K)x∗+ z∗ < 0 para s =−1.

Para obtermos as bifurcações do sistema é necessário analisarmos os
autovalores da matriz Jacobiana dada a seguir:

JJJ =
∂ [x(t +1),y(t +1),z(t +1)]

∂ [x(t),y(t),z(t)]
=


1/T

(1+ |u|)2
−K/T

(1+ |u|)2
1/T

(1+ |u|)2

1 0 0
−λ 0 1−δ

 (2.15)

onde u =
x(t)−Ky(t)+ z(t)

T
.

Os autovalores da Jacobiana desse sistema podem ser obtidos pela
seguinte equação:

p2
Λ

3−
[
T +(1−δ )p2]

Λ
2+

+T (K +λ +1−δ )Λ−KT (1−δ ) = 0 , (2.16)

lembrando que p = T + |x∗−Ky∗+ z∗|. Essa equação possui as seguintes
soluções:

Λ1 = B+C− 3√2D ,

Λ2 = B− 1−
√

3i
2

C+
1+
√

3i
3√4

D ,

Λ3 = B− 1+
√

3i
2

C+
1−
√

3i
3√4

D ,

(2.17)
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onde os coeficientes B, C e D são dados por:

B =
T − (δ −1)p2

3p2 ,

C =

3
√

R+
√

4U3 +R2

3 3√2p2
,

D =
U

3p2 3
√

R+
√

4U3 +R2
,

U =3p2T (K +λ −δ +1)− [(δ −1)p2−T ]2 ,

R =2T 3−3(δ −1)p4T (δ −1+6K−3λ )+

+3p2T 2(δ −1−3K−3λ )−2(δ −1)3 p6

(2.18)

Os diagramas de bifurcação são gráficos usados para avaliar sob quais
parâmetros há mudança de comportamento dinâmico do modelo, são mostra-
dos nas figuras 6A–F, com os pontos fixos dados pelas equações (2.14) e a
estabilidade dos pontos fixos dada pelas equações (2.17). As linhas sólidas
indicam PF estáveis (todos os Λ < 0) e as linhas pontilhadas são pontos de
sela (um dos autovalores com sinal diferente dos demais). Os comportamentos
com as amplitudes de oscilações (o tamanho do ciclo limite) estão dentro das
áreas em cinza. Disparos do tipo burst (BS) estão na região cinza escuro. Na
região cinza clara encontramos os comportamentos de disparos rápidos (FS)
ou cardíacos (CS).

Para as figuras 6A–C, a área hachurada indica os pontos x(t) do atrator
real para cada T iterado por 106 ts. Para as figuras 6D–F, as áreas preenchidas
indicam a amplitude das oscilações. Disparos do tipo burst ocorrem dentro da
região cinza escura, e os disparos rápidos e cardíacos ocorrem da região cinza
clara.

2.1.5 Atratores caóticos

Nós usamos o método de Eckmann-Ruelle (ECKMANN; RUELLE,
1985) para calcular o maior expoente de Lyapunov λL, e encontrar atratores
estranhos. Aqui mostramos os resultados para o modelo KT logístico (caso I),
no qual a variável z(t) é substituída por um valor constante H. Uma descrição
resumida do método de Eckmann-Ruelle é dada no Apêndice A.
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Figura 6 – Paineis –C: bifurcação sobre T para K = 0,6 e δ = λ = 0,001 fixos.
(A) xR = −0,01, (B) xR = −0,26, (C) xR = −0,4. Paineis D–F:
bifurcação sobre K para xR =−0,5e δ = λ = 0,001 fixos. (D) T =
0,2, (E) T = 0,5, (F) T = 0,7. Eq. (2.14) dá os pontos fixos estáveis
(—) e instáveis (- - -) Cinza escuro: bursting; Cinza claro: disparos
rápidos ou disparos cardíacos. Figura adaptada de (GIRARDI-
SCHAPPO et al., 2017).

Um atrator caótico típico para essa situação, e considerando H = 0, está
mostrado na figura 7. Um sistema como esse possui uma dimensão não inteira,
isto é, uma dimensão fractal. Neste trabalho calculamos a dimensão fractal
usando os métodos de dimensão de capacidade e dimensão de Lyapunov. Uma
descrição desses métodos é dada no Apêndice B. A dimensão de capacidade é
1.35(2) e a dimensão de Lyapunov (FREDERICKSON et al., 1983) é 1.158(2),
o que caracteriza este como um atrator estranho.

Nós verificamos computacionalmente o comportamento caótico a partir
da iteração do mapa para dois conjuntos de condições iniciais muito próximas
uma da outra (∼ 10−8), dando origem a x1(t), x2(t) e ∆x(t) = |x2(t)− x1(t)|.

Nós plotamos ∆x em função de t nos paineis inferiores da figura 8 e
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Figura 7 – Parâmetros H = 0, T = 0.009, K = 0.89 e x(0) = y(0) = 1. O ex-
poente de Lyapunov é λL = 0.1258 A estrutura fractal é facilmente
vista quando amplificamos a imagem do painel superior à esquerda
ao inferior à direita. Figura adaptada de (GIRARDI-SCHAPPO et
al., 2017).

estimamos o expoente de Lyapunov pelo ajuste de

∆x∼ eλL∆t (2.19)

sobre as divergências iniciais das soluções. Depois de alguns passos de tempo,
as curvas se saturam em ∆x ≈ 2 porque as soluções x1,2(t) estão limitadas
dentro do intervalo [−1;1]. Poucos passos de tempo são necessários para a
separação entre as curvas se tornar visível (paineis superiores da figura 8).
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Figura 8 – Estimativa do expoente de Lyapunov por meio da divergência
das condições iniciais. Painel A: λL = 0.0316 para H = −0.26,
T = 0.1 e K = 0.991. Painel B: λL = 0.1258 para H = 0, T = 0.009
e K = 0.89 (mesmos valores que os usados na figura 7). As condi-
ções iniciais são x(0) = y(0) = 1. Figura adaptada de (GIRARDI-
SCHAPPO et al., 2017).

O método Eckmann-Ruelle aplicado a ambos os casos da figura 8,
com condições iniciais como sendo x(0) = y(0) = 1, resulta em λL ≈ 0.027
para o painel A e λL ≈ 0.122 para o painel B. Esses valores estão muito
próximos dos expoentes ajustados pela equação 2.19 (λL ≈ 0.0316 e λL ≈
0.1258, respectivamente).

2.2 MODELOS PARA SINAPSES

As sinapses são responsáveis pela transmissão de sinais elétricos pro-
duzidos pelos potenciais de ação das membranas neuronais. A transmissão do
sinal é feita, geralmente, pelos terminais do axônio pré-sináptico e a recepção
pelos dendritos do neurônio pós-sináptico. Existem dois tipos de sinapse, a
elétrica e química, descritas a seguir.
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2.2.1 Sinapse elétrica

A sinapse elétrica, também denominada junção comunicante2, é carac-
terizada por uma região de aproximação entre duas células. Em cada membrana
há canais iônicos especiais que, por serem relativamente grandes, permitem
a passagem de vários íons e moléculas pequenas. Quando um dos neurônios
se ativa, os íons de dentro da célula passam diretamente pelos canais e al-
cançam o interior do neurônio seguinte. Por não haver necessidade de outros
intermediários a transmissão é extremamente rápida e dura centésimos de
milissegundos (LENT, 2001).

A sinapse elétrica não é muito comum nos vertebrados. Elas estão
presentes durante o desenvolvimento cerebral do feto e em algumas atividades
que requerem rapidez na troca de informação e alta sincronização, como no
miócitos e em neurônios que controlam o ritmo respiratório (LENT, 2001).

Um desenho esquemático de uma sinapse elétrica é mostrado na fi-
gura 9.

Para implementarmos computacionalmente a sinapse elétrica entre
dois neurônios basta considerarmos as diferenças de voltagem entre as duas
membranas celulares (CONNORS; LONG, 2004). Isso pode ser obtido com
base na Lei Ohm e a diferença deve ser modulada pela condutância associada
à sinapse:

fi j(t) = Ji j(Vi(t)−Vj(t)) (2.20)

onde fi j(t) é a corrente sináptica produzida pelo neurônio pré-sináptico e que
atua no neurônio pós-sináptico, Ji j é a condutância dessa sinapse e Vi e Vj são
os respectivos potenciais elétricos de cada neurônio.

2.2.2 Sinapse química

A sinapse química (figura 10), por outro lado, consiste na liberação de
neuromediadores no meio extracelular (fenda sináptica) entre dois neurônios.
Há uma sequência de eventos que permitem que os neuromediadores sejam
ativados. Quando o terminal do axônio do neurônio pré-sináptico recebe um

2 Do inglês gap junction.
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Figura 9 – A sinapse elétrica é composta por dois neurônios, o pré-sináptico
(A) e o pós-sináptico (B). Estão representados a mitocôndria (1),
os canais iônicos (2) e o próprio sinal elétrico (3). Fonte: figura
adaptada da original de Nrets, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia
Commons3.

potencial de ação, ocorre a abertura de canais de cálcio, permitindo que íons
de cálcio entrem na célula. Esses íons fazem com que vesículas contendo
os neuromediadores se fundam com a membrana celular, fazendo com que
estes sejam liberados na fenda sináptica. Os neuromediadores podem se ligar
à membrana celular do dendrito do neurônio pós-sináptico, provocando a
abertura de canais iônicos que permitem a passagem de novo íons. São esses
íons que causam uma alteração no potencial de membrana do neurônio pós-
sináptico, permitindo que o sinal elétrico passe adiante.

Os neuromediadores podem ser excitatórios (provocando uma despo-
larização local no neurônio pré-sináptico) ou inibitórios (provocando uma
hiperpolarização local). O principal neuromediador excitatório é o glutamato,
enquanto que o principal neuromediador inibitório é o ácido γ-aminobutírico
(GABA).

As sinapses químicas estão presentes em todo sistema nervoso central
e periférico. Seu tempo de ação, muito mais lento que o das sinapses elétricas,
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Figura 10 – A sinapse química é mediada pela troca de neuromediadores atra-
vés da fenda sináptica. Os neuromediadores ficam concentrados
dentro de vesículas sinápticas que são ativadas por um potencial de
ação. Bombas de recaptação são importantes para coletar alguns
íons e permitir que o neurônio pré-sináptico dispare novamente
no futuro. Fonte: figura adaptada da original de Nrets, CC BY-SA
3.0, via Wikimedia Commons4.

pode variar de alguns milissegundos a segundos (LENT, 2001).
A sinapse química é considerada uma evolução da sinapse elétrica, pois

permite a modulação da informação transmitida entre os neurônios, isto é,
informação saída de um neurônio é sempre diferente da recebida por ele. A
sinapse é responsável por aumentar, diminuir ou inibir a atividade do neurônio
pós-sináptico. Por esses motivos a sinapse química está presente na imensa
maioria dos neurônios no cérebro (DEFELIPE, 1999). Entretanto, nem sempre
o potencial de ação será capaz de estimular a liberação de neuromediadores
suficientes para a ativação da célula receptora.

3 Disponível em <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synapse_diag1.svg>. Acesso em
abr. 2018.

4 Disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Synapse_Illustration_unlabeled.svg>.
Acesso em abr. 2018.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synapse_diag1.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Synapse_Illustration_unlabeled.svg
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2.2.2.1 O mapa de sinapse química de Kuva

As sinapses químicas possuem um comportamento bastante carac-
terístico. Há um pico de potencial na célula pré-sináptica que, através dos
mecanismos descritos na seção anterior, pode ser capaz de gerar uma resposta
na célula pós-sináptica. Essa resposta é caracterizada por uma despolarização
do potencial de membrana. Essa despolarização diminui rapidamente, tendo
uma duração total inferior a 10 ms. Para modelar esse comportamento esco-
lhemos formas funcionais para a condutância sináptica que sejam capazes de
reproduzir essa variação temporal. As formas funcionais mais simples dão
dadas pelo decaimento exponencial e pela função alfa, representados na figura
a seguir:
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Figura 11 – Formas funcionais para modelos de sinapses. O painel A repre-
senta um decaimento exponencial e o painel B apresenta uma
função alfa. O eixo x indica o tempo e o eixo y indica o valor
da condutância sináptica, ambos em escalas arbitrárias. Fonte: o
autor.

Um dos modos de implementação da sinapse química é através do
mapa de sinapse química (KUVA et al., 2001):

fi j(t +1) =
(

1− 1
τ1

)
fi j(t)+gi j(t) (2.21)

gi j(t +1) =
(

1− 1
τ2

)
gi j(t)+ Ji jΘ(x j(t)) (2.22)
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onde τ1 e τ2 são constantes de tempo e Θ(x j(t)) é a função degrau. Quando
x j(t)> 0 a sinapse é ativada (Θ > 0).

Estas equações, sugeridas primeiramente por Kuva et al. (KUVA et
al., 2001), oferecem resultados semelhantes aos das funções alfa ( α(t) =

Ct exp −t
τ

) e beta β (t)=C[exp −t
τ1
−exp −t

τ2
] para as sinapses químicas (DAYAN;

ABBOTT, 2005). Se τ1 = τ2, o resultado das equações 2.21 é similar à função
alfa. Se τ1 6= τ2, as equações 2.21 se comportam como a função beta (uma
soma de duas exponenciais). Esse modelo oferece uma descrição suficiente
para um grande número de condutâncias sinápticas existentes no cérebro.

Entretanto, o mapa de sinapses químicas também possui algumas limi-
tações: as condutâncias possuem um padrão temporal relativamente lento e
portanto não é apropriado para alguns tipos de simulações. Em nosso estudo
de sincronização com antecipação necessitamos de sinapses de ação mais
acelerada que permitam a transmissão de informações entre os neurônios de
forma mais direta. Para alcançar esses requerimentos escolhemos um modelo
sináptico mais rápido, conforme descrito a seguir.

2.2.2.2 O modelo de sinapses FTM

O modelo de sinapses FTM (do inglês Fast Threshold Modulation) foi
desenvolvido por Somers e Kopell em 1993 (SOMERS; KOPELL, 1993) e
é utilizado para modelar sinapses químicas rápidas. As equações levam em
conta diversas propriedades de neurônios biológicos como o limiar sináptico e
o potencial de reversão. O modelo é descrito por

Ich =−J ∗H(Xi−θ)(X j− v) (2.23)

onde Ich entra como corrente elétrica na equação para o potencial de membrana
x(t) no modelo KTz logístico, H é a função de Heaviside, θ é o limiar que
indica o potencial mínimo para o neurônio pré-sináptico (Xi) iniciar a interação
com o neurônio pós-sináptico e v é o potencial de reversão. Se o módulo de v

for maior que o intervalo do potencial de membrana do neurônio pós-sináptico
()X j) então o acoplamento será excitatório. Se o módulo de v for menor que
este intervalo então o acoplamento será inibitório.
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3 INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Discutimos anteriormente que as principais conexões se dão por meio
de sinapses químicas e elétricas, porém ainda há outras formas de um neurônio
passar informação adiante. Durante os últimos anos foram feitos diversos
estudos sobre outras formas de se conectar uma célula excitável à outra, mais
notadamente a influência da indução eletromagnética entre elas. Alguns desses
estudos analisaram essa influência em diferentes propriedades de tecidos e
estruturas biológicas, tanto in vitro ((REATO et al., 2010; YE; STEIGER,
2015)) como in vivo ((AKIYAMA et al., 2011)). Esses estudos mostram que a
variação de um fluxo magnético através de uma membrana celular pode induzir
o surgimento de uma corrente elétrica e alterar o comportamento de células
como neurônios e miócitos. Há também diversos estudos mostrando a influên-
cia de campos elétricos no comportamento celular. A esse mecanismo damos
o nome de acoplamento efático (RADMAN et al., 2007; ANASTASSIOU et
al., 2011).

Mais recentemente, novos modelos teóricos foram propostos para tratar
sobre os efeitos da indução em diferentes comportamentos de células ou redes
de células (LV et al., 2016; LV; MA, 2016; MA et al., 2017; WU; XU; MA,
2017; MA; TANG, 2017; MA et al., 2017). Nesses estudos são feitas análises
de sincronização e formação de padrões em redes de células excitatórias,
de forma a reproduzir as alterações verificadas em células reais quando são
induzidas eletromagneticamente.

Entretanto, ainda não há estudos desse tipo envolvendo modelos em
mapa de neurônios. Esses modelos, conforme discutido no capítulo anterior,
são computacionalmente mais eficientes e podem permitir o estudo da indução
eletromagnética em simulações de larga escala envolvendo neurônios e mióci-
tos. Essas células geram potenciais de ação que são altamente dependentes das
condições dos meios intra- e extracelular, e são necessários estudos bastante
detalhados de cada fator que influencie em seus disparos.

Neste capítulo mostramos alguns dos estudos realizados sobre a in-
fluência da indução eletromagnética no modelo de mapa KTz logístico. Esse
trabalho foi desenvolvido em conjunto com Rafael Vitor Stenzinger (BOR-
TOLOTTO; STENZINGER; TRAGTENBERG, 2018; STENZINGER, 2018).
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Esperamos que esses resultados sirvam como base para o desenvolvimento de
simulações mais complexas para um melhor entendimento do comportamento
de tecidos neuronais e cardíacos.

3.1 UM MODELO PARA A INDUÇÃO

Nosso modelo para a indução eletromagnética é baseado na discretiza-
ção, pelo método de Euler, das equações descritas no trabalho de Lv e Ma (LV;
MA, 2016) e Lv et al (LV et al., 2016) para o fluxo magnético e corrente
de indução, conforme descrito no apêndice C Essas equações foram então
combinadas com o modelo KTz logístico original, resultando no modelo a
seguir:

x(t +1) = f
(

x(t)−Ky(t)+ z(t)+ Iext + Iind(t)
T

)
(3.1)

y(t +1) = x(t) (3.2)

z(t +1) = (1−δ )z(t)−λ (x(t)−XR) (3.3)

φ(t +1) = k1x(t)− (k2−1)φ(t) (3.4)

Iind(t) = k0x(t)[α +3βφ
2(t)] (3.5)

onde f é a equação logística ( f (u) = u/(1+ |u|)), x(t) é o potencial de mem-
brana, y(t) é a variável de recuperação e z(t) é uma variável dinâmica lenta.O
fluxo magnético através da membrana é representado pela equação 3.4 (WU
et al., 2016).

A corrente de indução Iind é dependente do fluxo magnético φ . Para
manter a dimensionalidade correta no sistema, a relação entre corrente e fluxo
magnético foi baseada na equação para o memristor, que relaciona a variação
deste fluxo com a carga elétrica (ITOH; CHUA, 2008). A corrente de indução
pode ser escrita como

Iind =
dq(φ)

dt
=

dq(φ)
dφ

dφ

dt
= x(t)

dq(φ)
dφ

(3.6)

onde
dq(φ)

dφ
é a condutância “memória” e x(t) é o potencial de membrana

(equação 4.7). A função para a carga q(φ) é escolhida de tal forma que
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possua uma não-linearidade cúbica (tal como q(φ) = αφ +βφ 3), que pode
dar origem ao caos em sistemas de memristores (MUTHUSWAMY, 2010;
ZHONG, 1994).

3.2 INDUÇÃO EM NEURÔNIOS ACOPLADOS

A presença da indução eletromagnética pode produzir vários fenôme-
nos no modelo KTz logístico. Para estudar algumas implicações nós analisa-
mos dois neurônios idênticos onde um (o receptor xR) é submetido à indução
eletromagnética do outro (o emissor xS) sem usar nenhum tipo de sinapse.

Nós usamos esse tipo de acoplamento para mostrar o quão importante
podem ser os efeitos da indução eletromagnética em um neurônio isolado.
Dependendo do tecido, células podem estar muito próximas umas das outras e
tais influências podem desempenhar um papel importante no comportamento
das células vizinhas (KRASTEVA; PAPAZOV; DASKALOV, 2003). Outros
estudos focaram na influência mútua da corrente de indução entre dois neurô-
nios (MA et al., 2017), mas aqui nosso foco é no acoplamento unidirecional
para melhor isolar e estudar os efeitos da indução.

As equações para as variáveis y(t) e z(t) permanecem inalteradas, mas
consideraremos as seguintes equações para os potenciais de membrana dos
neurônios acoplados e para a corrente de indução:

xS(t +1) = f
(

x(t)−Ky(t)+ z(t)+ Iext(t)
T

)
(3.7)

xR(t +1) = f
(

x(t)−Ky(t)+ z(t)+ Iext + Icoup(t)
T

)
(3.8)

φS(t +1) = k1xS(t)− (k2−1)φS(t) (3.9)

Icoup(t) = k0xS(t)[α +3βφ
2
S (t)] (3.10)

onde o acoplamento é realizado através da equação 3.10 e f é a função
logística. Note que nós consideramos apenas a corrente de indução proveniente
do neurônio emissor para melhor isolar a influência deste. Também seria
interessante estudar os efeitos da auto-indução, ou os efeitos da influência
do neurônio receptor sobre o emissor, porém esses desdobramentos não são
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objetivos deste trabalho. Além disso, pode-se aplicar os modelos estudados
para verificação da escala do fenômeno de indução em função de fatores como
o tamanho da célula, o que permitiria calcular a capacitância celular (KOCH,
2004).

Na figura 12 podemos ver a influência do neurônio emissor sobre o
outro. Os parâmetros são K = 0,6, T = 0,25, δ = 0,05, λ = 0,015, XR =

−0,59, Iext = 0,07. Também escolhemos os parâmetros k0 = 0,9, k1 = 0,5,
k2 = 0,5, α = 0,4, β = 0,02 para manter a escala temporal e a intensidade da
corrente de indução mais adequada ao nossos estudos. De fato, a intensidade da
corrente de indução é bastante pequena, dentro do intervalo de −0,01 a 0,01,
enquanto que o potencial de ação está limitado entre −1 e 1. Os parâmetros
mencionados acima são necessários para colocar, em um primeiro momento,
o neurônio receptor com oscilações sublimiares enquanto o emissor mantém
um comportamento de disparos tônicos. No tempo t = 1000 passos de tempo
a corrente de indução eletromagnética produzida pelo neurônio emissor, Iind , é
ativada. Deste momento em diante o neurônio receptor passa a disparar em
um regime tônico que é síncrono aos disparos do emissor.

3.2.1 Sincronização

Definimos diferentes tipos de sincronização ao considerar diferenças
nos passos de tempo entre os tempos de disparos do emissor (tS) e do recep-
tor (tR), i. e., ∆t = tR− tS (STROGATZ, 2014). Se esse número for positivo,
teremos sincronização com atraso. Se for zero, teremos um regime com sin-
cronização total.

Com uma corrente externa ligeiramente maior (Iext = 0.072) ambos
os neurônios são capazes de disparar tonicamente com o receptor disparando
alguns passos de tempo após o emissor. Isso caracteriza um sistema com
sincronização com atraso.

Quando a corrente de indução eletromagnética Iind é ativada (t =
1000 passos de tempo), o neurônio receptor começa a disparar ao mesmo
tempo que o emissor, mudando, portanto, seu regime de sincronização. Esse
comportamento é mostrado na figura 13 e é válido para qualquer k0 > 0.4.

Nós usamos a função de similaridade S2(φ), onde φ é agora a diferença
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Figura 12 – Influência da corrente de indução eletromagnética em sistema
acoplados unidirecionalmente. O neurônio receptor começa a
disparar de forma síncrona com o neurônio emissor após a ativação
da corrente de indução Iind , que é mostrada no painel inferior.
Fonte: o autor.

de fase no tempo, para medir os regimes de sincronização completa e com
atraso (ROSENBLUM; PIKOVSKY; KURTHS, 1997). Esse método é baseado
na diferença nos valores de potencial de membrana das duas células acopladas.
Ambas as séries temporais são normalizadas e suas médias avaliadas no tempo,
como mostrado na equação abaixo:

S2(φ) =
〈[xR(t +φ)− xS(t)]2〉√

〈x2
R〉〈x2

S〉
(3.11)

onde xR e xS são os potenciais de membrana para os neurônios receptor e
emissor, respectivamente, e φ assume diferentes valores para testar similari-
dades. Quanto mais próximo S2(φ) é de zero, mais similares são duas séries
temporais para um dado φ .
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Figura 13 – O sistema apresenta sincronização com atraso quando a corrente
de indução eletromagnética Iind não está presente. Quando a si-
mulação percorreu t = 1000 passos de tempo (ts), a corrente
Iind induz o neurônio receptor a disparar com sincronização total
com o emissor. Os parâmetros são os mesmos da figura 12, mas
agora Iext = 0,072. O segundo painel é uma versão ampliada do
primeiro. A corrente de indução Iind é mostrada abaixo de cada
gráfico. Fonte: o autor.

Como mencionado anteriormente, antes da ativação da indução eletro-
magnética, o neurônio receptor está atrasado em comparação com o neurônio
emissor. Isso pode ser visto na figura 14, onde a função de similaridade mostra
um mínimo para φ = 11, que é exatamente a diferença em passos de tempo
entre as duas séries temporais. Depois que a corrente eletromagnética é ativada,
o sistema apresenta sincronização completa, como pode ser verificado pela
curva com atraso zero na figura 14, que mostra um mínimo para φ = 0.

Note que, na figura 13, o potencial de membrana do neurônio recep-
tor possui, em geral, uma amplitude maior que aquela do neurônio emissor.
Para podermos usar a função de similaridade e avaliar a sincronização com
atraso, nós normalizamos ambas as séries temporais, de tal forma que a única
diferença entre elas fosse relativa aos tempos de disparo.

A corrente de indução eletromagnética desempenha um papel impor-
tante no controle de mudanças nos comportamentos neuronais e nas mudanças
de regimes de sincronização. Portanto, mesmo que o modelo KTz logístico
apresente o neurônio como um objeto pontual, é importante modelar os efeitos
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Figura 14 – Função de similaridade entre as séries temporais dos neurônios
emissor e receptor. Antes da ativação da corrente eletromagné-
tica o sistema está em um regime de sincronização com atraso,
conforme pode ser verificado pela função de similaridade com
um mínimo em φ = 11. Depois da ativação da corrente eletro-
magnética a sincronização passa a ser completa. A função de
similaridade para esta situação é representada pelo curva com
pontos quadrados, que mostra um mínimo paraφ = 0. Fonte: o
autor.

da corrente de indução neste modelo eficiente dado que neurônios reais podem
estar muito próximos uns dos outros (KRASTEVA; PAPAZOV; DASKALOV,
2003).
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4 SINCRONIZAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO

Neste capítulo vamos discorrer sobre o fenômeno da sincronização
com antecipação. Faremos uma breve contextualização histórica e depois
apresentaremos os resultados obtidos com o modelo KTz logístico em duas
configurações de acoplamento diferentes.

4.1 OS ESTUDOS DE VOSS

A sincronização de disparos com antecipação foi estudada primeira-
mente por Henning Voss no início dos anos 2000 (VOSS, 2000). Em seu
trabalho, dois osciladores caóticos idênticos foram acoplados unidirecional-
mente ("emissor"→ "receptor"). O termo de acoplamento na equação para o
receptor possui um atraso, conforme exemplificado nas equações a seguir:

ẋ = f (x(t)) (4.1)

ẏ = f (y(t))+ k[x(t)− yτ ] (4.2)

onde f é a função que caracteriza o oscilador. Aqui, x(t) e y(t) são sistemas
idênticos, exceto pelo fato de que o vetor de estado y(t) recebe influência de
x(t) e possui um termo extra yτ = y(t− τ), onde τ é o termo de atraso (VOSS,
2001). Voss mostrou que uma solução do tipo y(t) = x(t + τ), que define
sincronização com antecipação, é válida para diversos sistemas, de mapas
caóticos acoplados a sistemas de controle (CISZAK et al., 2009). A anteci-
pação de um oscilador acoplado a outro é bastante contra-intuitivo, mas esse
comportamento também foi verificado em outros estudos envolvendo sistemas
excitáveis (CISZAK et al., 2004; CISZAK et al., 2009).

A maior parte desses estudos utiliza modelos neuronais como FitzHugh-
Nagumo (CISZAK et al., 2003; CISZAK et al., 2004; CISZAK; TORAL;
MIRASSO, 2004), Rulkov (SAUSEDO-SOLORIO; PISARCHIK, 2014) e
Hodgkin-Huxley (MATIAS et al., 2011; MATIAS et al., 2015).

Em nosso estudo utilizamos o KTz logístico, um modelo de neurônios
baseado em mapas. Este modelo permite a investigação da sincronização
com antecipação em diversos comportamentos neuronais diferentes, além de
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prover grande eficiência computacional para o estudo de neurônios acoplados
em rede. Dessa forma, pretendemos demonstrar que a sincronização com
antecipação pode ser um fenômeno comum e com propriedades únicas em
sistemas neuronais.

4.2 SINCRONIZAÇÃO COM SINAPSES ELÉTRICAS

Nesta seção demonstramos o surgimento de sincronização com anteci-
pação em uma configuração de dois neurônios acoplados. O acoplamento é
feito por meio de sinapses elétricas que, por terem apenas um parâmetro livre
(a força de acoplamento), permitem um fácil controle sobre o comportamento
do neurônio.

A configuração do sistema é dada na figura 15. O neurônio emissor
se liga por meio de uma sinapse elétrica ao neurônio receptor. O neurônio
receptor possui uma conexão consigo mesmo, isto é, uma retroalimentação
que, em nosso caso, inclui um termo de memória 1. Dessa forma, este neurônio
sofre influência de si mesmo com base em um estado anterior. Em nosso estudo
também avaliamos o efeito da variação deste termo de memória.

As equações a seguir descrevem o comportamento do neurônio pré-
sináptico (emissor):

x(t +1) = f
(

x(t)−Ky(t)+ z(t)+ I
T

)
,

y(t +1) = x(t) ,

z(t +1) = (1−δ )z(t)−λ (x(t)− xR) ,

(4.3)

Para o neurônio pós-sináptico (receptor) temos, de forma análoga, as

1 Podemos chamar essa conexão de autapse (Van Der Loos; GLASER, 1972; KARABELAS;
PURRURA, 1980). Apesar de as autapses mencionadas nestes artigos consistirem em sinapses
químicas, nesta seção nosso interesse é apenas ilustrar o funcionamento da influência dos
disparos de um neurônio sobre si mesmo.
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U(t-m)X(t-s) U(t)

Emissor Receptor

Figura 15 – Esquema de acoplamento por sinapse elétrica. O neurônio emissor
está conectado por uma sinapse elétrica unidirecional ao neurônio
receptor. Fonte: o autor.

seguintes equações:

u(t +1) = f
(

u(t)−Kv(t)+w(t)+ I + Iel

T

)
v(t +1) = u(t) ,

w(t +1) = (1−δ )w(t)−λ (u(t)− xR)

Iel = J[x(t− s)−u(t−m)]

(4.4)

No conjunto de equações 4.4, Iel = J[x(t − s)− u(t −m)] é o termo
que define o acoplamento elétrico: J é a constante de acoplamento, x(t− s)

representa o potencial de membrana do neurônio pré-sináptico com um atraso
s e u(t−m) representa a autapse com atraso, ou seja, o potencial de membrana
do neurônio pós-sináptico com um estado memorizado m.

Para estudar a sincronização neuronal devemos introduzir o conceito de
fase instantânea ∆ϕ = ϕpost −ϕpre. Nesta equação, ϕpost e ϕpre representam
o instante em que o potencial de ação é máximo em um disparo do neurônio
pós-sináptico (receptor) e pré-sináptico, respectivamente.

A fase média entre os tempos de disparos de dois neurônios é dada
por τ = m− s (SAUSEDO-SOLORIO; PISARCHIK, 2014). Ao variar os
parâmetros m e s podemos controlar o quanto cada neurônio se atrasa ou
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adianta em relação ao outro. Este será, portanto, nosso parâmetro de controle.
Quando τ < 0 teremos sincronização antecipada. Quando τ > 0, teremos
sincronização com atraso.

Um exemplo de sincronização com atraso para os parâmetros m = 6 e
s = 2 é dada na Figura 16.
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Figura 16 – Trem de disparo de dois neurônios no modelo KTz logístico,
considerando m = 6 e s = 2. Note que o intervalo de diferença
entre disparos é dado por τ = m−s = 4. O neurônio pós-sináptico
(receptor) reage à oscilações do neurônio pré-sináptico (emissor)
e dispara com atraso. Fonte: o autor.

Utilizando os parâmetros m = 2 e s = 6 obtemos sincronização com
antecipação, como podemos ver na figura 17.

Outro termo importante é o parâmetro de acoplamento J. Dependendo
da intensidade de J a sincronização pode ser com atraso ou com antecipação,
como mostrado na figura 18. Vemos que quando o parâmetro de acoplamento
é suficientemente forte pode ocorrer sincronização antecipada.

4.2.1 Função de similaridade

Conforme exemplificado na seção 3.2.1, uma forma de comprovar o
tipo de sincronização (se com atraso ou antecipação) é fazer o cálculo da fun-
ção de similaridade (MASOLLER; ZANETTE, 2001; SAUSEDO-SOLORIO;
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Figura 17 – Trem de disparo de dois neurônios no modelo KTz logístico, con-
siderando m = 2 e s = 6. Note que o intervalo de diferença entre
disparos é dada por τ = m− s = −4. O neurônio pós-sináptico
(receptor) “prevê” oscilações do neurônio pré-sináptico (emissor)
e dispara com antecedência. Fonte: o autor.

PISARCHIK, 2014; ROSENBLUM; PIKOVSKY; KURTHS, 1997):

S2(τ) =
〈un− xn+τ〉2

[〈x2
n〉〈u2

n〉]1/2 (4.5)

Se xn e un forem independentes e possuírem valor médio semelhante,
teremos 2〈x2〉 ≈ 2〈u2〉 6= 0. Entretanto, se tivermos sincronização com atraso
ou antecipação, o termo un− xn+τ desaparece e S(τ) = 0. A figura 19 mostra
a função de similaridade para o caso m = 7 e s = 2. Note que a função tem
valor mínimo no ponto onde a sincronização é com atraso (τ = m− s > 0).

O método utilizado na figura 19 pode ser aplicado para avaliar a sin-
cronização de qualquer tipo de sistema de osciladores acoplados. O atraso ou
antecipação do sistema será indicado pelo ponto de mínimo dado pela função
similaridade.

4.2.2 O número de rotação

Um outro aspecto relativo à sincronização é dado pelo estudo da
frequência dos osciladores. Em nosso caso, os osciladores são neurônios
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Figura 18 – Diferença de fase entre neurônios emissor e receptor para τ = 7
e diferentes acoplamentos J. O fenômeno da sincronização com
antecipação ocorre para um grande intervalo de J. Para valores
maiores da intensidade do acoplamento a sincronização é perdida.
Fonte: o autor.

que podem efetuar uma grande variedade de disparos diferentes dependendo
do estímulo a que são submetidos.

Ao variar o parâmetro de acoplamento J o neurônio receptor é capaz de
efetuar um ou mais disparos para cada disparo do neurônio emissor. A razão
p : q entre o número de disparos p do receptor e o número de disparos q do
emissor é chamada de número de rotação.

A figura 20 mostra o número de rotação em função da intensidade de
acoplamento J. Com o aumento do valor de J o neurônio pós-sináptico (re-
ceptor) efetua mais disparos para cada estímulo recebido. Isso representa uma
modificação de comportamento de disparos tônicos para um comportamento
de bursts. Quanto maior J, maior o número de disparos dentro de um burst,
até atingir um valor saturado, em torno de um número de rotação 10 : 1. A
figura 21 ilustra este comportamento para um número de rotação 4 : 1.
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Figura 19 – Função de similaridade é minimizada no ponto em que τ = m− s
para os valores de m = 7 e s = 2. Neste ponto temos sincronização
com atraso τ = m− s > 0. Fonte: o autor.

Números não-inteiros, como 2,5 : 1 representam valores de phase-

drift, onde o neurônio receptor efetua um número variável de disparos para
cada estímulo recebido durante a série temporal. A figura 22 exemplifica
o comportamento de phase-drift para dois neurônios acoplados por meio
de sinapse elétrica. É possível ver uma intercalação entre comportamento de
disparos únicos (1 : 1) e duplos (2 : 1) para o neurônio pós-sináptico. O número
de rotação varia com período 3 (2 : 1, 2 : 1, 1 : 1).

Podemos também analisar o sistema variando τ e J simultaneamente.
Dessa forma teremos um diagrama de fase do sistema acoplado e podemos
verificar sob quais parâmetros ocorre o fenômeno da sincronização com ante-
cipação. O diagrama pode ser visto na figura 23, onde a cor amarela indica o
conjunto de parâmetros τ e J para os quais o sistema apresenta antecipação.

4.2.3 Limiar de excitabilidade

Em estudos anteriores a pesquisadora Marzena Ciszak demonstrou que
a sincronização com antecipação pode ser o resultado de uma diminuição do
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Figura 20 – Número de rotação p : q relacionando o número de disparos p do
neurônio receptor e o número de disparos q do neurônio emissor.
Nesta imagem consideramos uma diferença de fase φ = 6. Fonte:
o autor.

limiar de disparo do neurônio receptor em um sistema acoplado (CISZAK et
al., 2004).

O potencial de membrana do neurônio emissor apresenta pequenas
flutuações antes e depois de cada disparo. O acoplamento faz com que o
neurônio receptor dispare após receber alguns desses pequenos estímulos
vindos do neurônio emissor.

Esse mesmo comportamento pode ser observado utilizando o neurônio
KTz logístico. Na Figura 24 A mostramos diferentes comportamentos de
disparos para um neurônio isolado com parâmetros K = 0,25, T = 0,25, δ =

0,05, λ = 0,015, xR = −0,59 e corrente externa Iext = 0,07. Definimos que
ocorre o disparo quando o potencial de ação x(t) é maior do que zero. Podemos
ver que, no caso aqui mostrado, o neurônio só dispara ao receber uma corrente
extra igual ou superior a Ith = 0,0036.
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Figura 21 – Sincronização antecipada com burst. O neurônio pós-sináptico
(receptor) dispara um burst antes do disparo do neurônio pré-
sináptico (emissor). O número de rotação (número de disparos
do pós em relação ao número de disparos do pré-sináptico é 4 : 1.
Fonte: o autor.
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Figura 22 – Número de rotação variável com período 3 (2 : 1, 2 : 1, 1 : 1).
Fonte: o autor.
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Figura 23 – Existência de sincronização com antecipação para diferentes
valores de atraso τ e força de acoplamento J. Fonte: o autor.

Na Figura 24 B temos o sistema acoplado por sinapses elétricas. O
atraso é τ = 7 e a força de acoplamento J é 0,037. Tanto o neurônio emissor
quanto o receptor recebem a corrente extra. Nesse caso o neurônio receptor é
capaz de disparar ao receber uma corrente extra Ith = 0,0026.

Dessa forma, podemos ver que uma diminuição no limiar de disparo dá
ao neurônio pós-sináptico a possibilidade de disparar após receber correntes de
acoplamento geradas pelas oscilações sublimiares do neurônio pré-sináptico.

4.2.4 Origem dos bursts

É possível mostrar que o surgimento de bursts antecipados no neurô-
nio receptor é devido à influência da corrente de acoplamento enviada pelo
neurônio emissor. Para fazer essa demonstração é necessário analisar os dia-
gramas de bifurcação do sistema. Para isso utilizamos as equações obtidas na
seção 2.1.4.
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Figura 24 – Variação do limiar de excitabilidade. O painel A mostra o com-
portamento de um neurônio isolado sujeito a diferentes correntes
delta I = I0δ t0. Aqui t0 = 5201 ts e Ith = 0,0036. O painel B
mostra o comportamento do sistema acoplado sujeito a diferen-
tes correntes delta I = I0δ t0. Aqui t0 = 5101 ts e Ith = 0,0026.
Qualquer corrente maior que este valor faz com que o neurônio
receptor dispare. O neurônio emissor é representado pela linha
cinza sólida no painel B. Fonte: o autor.

Na figura 25 temos o diagrama de bifurcação para os pontos fixos
x∗ em função da corrente de entrada total Itot = I + Iel . Vemos que quando
Itot = 0,069 (marcado pelo círculo azul no canto inferior esquerdo do gráfico)
há o surgimento de um ciclo limite e o neurônio receptor irá apresentar um
comportamento de disparos periódicos. Esse ciclo limite se mantém durante
toda região de parâmetros demarcada pela linha tracejada, terminando no
triângulo vermelho da metade inferior do gráfico.

Na figura 25 os círculos azuis marcam bifurcações Neimark-Sacker
supercríticas, em que há a transformação de um ponto fixo em um ciclo limite
estável. As regiões com o ciclo limite, indicadas pelas linhas tracejadas, são
as que contém os bursts gerados pela corrente de acoplamento. Os triângulos
vermelhos são bifurcações sela-nó e delimitam a região (linha cheia) com
comportamento de disparos rápidos. No gráfico, as linhas pontilhadas indicam
regiões de ponto fixo, nas quais não há disparos.

Para analisar mais a fundo este fenômeno, nós verificamos o que acon-
tece com o diagrama de fase de um neurônio KTz logístico quando este é
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Figura 25 – Diagrama de bifurcação para os pontos fixos x∗ em função da
corrente total de entrada Itot = I + Iel para T = 0.25 e K = 0.6.
Os círculos azuis são bifurcações Neimarck-Sacker supercríticas
(ponto fixo para ciclo limite), e os triângulos vermelhos são bifur-
cações sela-nó (indicam o início dos disparos rápidos, na região
com linha cheia). As linhas pontilhadas indicam pontos fixos es-
táveis, as linhas tracejadas indicam regiões com ciclo limite e a
presença de disparos cardíacos e bursts. Fonte: o autor.

submetido a diferentes valores de corrente externa.
Na figura 26 nós usamos o método de intervalo interdisparos (ISI, na

sigla em inglês). O intervalo interdisparos é medido em passos de tempo
e consiste no intervalo entre dois disparos consecutivos quando fazemos a
iteração do mapa.

Para reconhecer diferentes comportamento neuronais é necessário de-
finir um limiar de passos de tempo entre disparos de forma a poder fazer
comparações.

Assim, definimos um limiar ISIth = 20 ts e podemos identificar um
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regime de disparos rápidos (FS) onde temos pequeno ISIi = 〈ISI〉< ISIth. O
regime de disparos cardíacos (CS) possui um ISI característico ISIi = 〈ISI〉>
ISIth. Definimos um disparo em bursts quando temos dois ISI característicos
para uma dada série temporal, sendo um deles ISIi < ISIth e o outro ISIi > ISIth.
Pontos fixos (FP) não possuem qualquer oscilação, logo não é possível calcular
seu ISI .

Na figura 26 a região de pontos fixos (FP) é demarcada pela região
branca do gráfico. A região de disparos rápidos (FS) é dada pela região cinza
clara. A região de disparos cardíacos ocupa uma porção grande do gráfico,
indicada pela sigla CS. As regiões de disparos por bursts estão representadas
pela cor cinza mais escura, sendo concentradas nas porções inferiores e superi-
ores do gráfico, misturadas às regiões de disparos cardíacos. A figura 27 é um
zoom da região demarcada pelo retângulo.

Em nosso modelo, um neurônio emissor está acoplado a um neurônio
receptor e ambos possuem parâmetros K = 0,25, δ = 0,05, λ = 0,015, xR =

−0,59. Para avaliar a distribuição de ISI variamos os parâmetros T e I.
Podemos ver na figura 27 que existe uma grande região com disparos

tônicos (cor cinza de tom médio) para condições iniciais T = 0,25 e diferentes
correntes I. Os disparos tônicos estão intercalados com regiões de disparos do
tipo burst. Há ainda uma pequena região com disparos rápidos (cinza mais
claro). Também podem ser vistas algumas faixas pretas que indicam regiões
caóticas em que o comportamento não pode ser determinado por esse método.

Ambos os neurônios estão inicialmente no regime de disparos tônicos,
isto é, um regime de disparos cardíacos com um ISI específico que não mostra
seu platô característico no potencial de membrana.

Quando o acoplamento elétrico é pequeno, o neurônio receptor continua
com esse comportamento de disparos tônicos. Entretanto, quando aumentamos
a força de acoplamento por meio do parâmetro J, também aumentamos o valor
da corrente total aplicada IT = I + Iel . Quando IT alcança o limiar IT = 0,1, o
neurônio entra na região de disparos com bursts (cinza mais escuro) mostrada
na figura 27. Se a influência do neurônio emissor for interrompida enquanto
o receptor estiver no regime de disparos do tipo burst, esse neurônio irá
continuar a ter bursts enquanto a simulação iterar. Esse comportamento se
mantém quando o neurônio está dentro do espaço de parâmetros que permitem



68 Capítulo 4. Sincronização com antecipação

BS

Figura 26 – Diagrama de fase para corrente I e temperatura T. Cores distin-
tas indicam diferentes comportamentos neuronais medidos pelo
método ISI. "CS" indica disparos cardíacos, "BS" indica disparos
em burst, "FS" representa os disparos rápidos e os pontos fixos
(onde não há disparo) são representados por "FP". As regiões de
disparos em burst estão misturados aos disparos cardíacos e estão
concentrados nas porções inferior e superior do gráfico. O retân-
gulo preto indica uma região que possui sincronização antecipada.
Fonte: o autor.

sincronização com antecipação.

4.3 SINCRONIZAÇÃO COM SINAPSES QUÍMICAS

Realizamos o mesmo estudo utilizando neurônios KTz acoplados com
sinapses químicas. Nesta seção, o acoplamento entre os neurônios segue uma
abordagem diferente, mais realista. Isso foi feito por meio da adição de um
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Figura 27 – Para uma corrente de entrada I = 0,07 nós temos os dois neurô-
nios com disparos tônicos. Para correntes mais altas (I ≈ 0,105) o
neurônio receptor apresenta disparos do tipo burst. Essa corrente
mais elevada pode ser alcançada por meio do acoplamento elé-
trico entre o neurônio emissor e o receptor. Isso força o neurônio
receptor a apresentar burst ao mesmo tempo que mantém a sin-
cronização antecipada. O retângulo vermelho pontilhado indica
a região de parâmetros pelos quais o neurônio receptor transita
(T = 0,25 e I variável). Fonte: o autor.

terceiro neurônio (um interneurônio) que tem como função inibir o neurônio
receptor.

Assim, a nova configuração se constitui de um neurônio emissor que
envia sinapses químicas excitatórias para o neurônio receptor. Este, por sua
vez, envia sinapses químicas também excitatórias para o interneurônio. O
interneurônio envia sinapses químicas inibitórias ao neurônio receptor. Essa
sinapse inibitória atua como o termo de atraso (MATIAS et al., 2011) que
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utilizamos na seção anterior. Um desenho esquemático desta configuração
pode ser visto na figura 28.

x(t) u(t) d(t)

Emissor Receptor Interneurônio

Figura 28 – Esquema de acoplamento por sinapse química. O neurônio emis-
sor envia uma sinapse química excitatória ao neurônio receptor. O
neurônio receptor envia uma sinapse química excitatória ao inter-
neurônio. O interneurônio envia uma sinapse química inibitória
ao neurônio receptor. Fonte: o autor.

Durante o desenvolvimento deste projeto utilizamos diferentes modelos
para sinapses químicas em busca de sincronização com antecipação.

O primeiro modelo estudado foi baseado no trabalho de Kuva et
al. (KUVA et al., 2001), conforme descrito na seção 2.2.2.1.

Utilizando este tipo de sinapse química não foi possível verificarmos o
fenômeno de sincronização com antecipação. As funções alfa e beta possuem
um tempo de atuação característico que, por ser muito longo em relação
ao intervalo de tempo entre disparos do modelo KTz logístico, dificulta a
sincronização entre os neurônios considerados.

Desta forma, decidimos utilizar outro tipo de modelo para sinapse,
o modelo Fast Threshold Modulation (FTM). Este modelo é descrito na se-
ção 2.2.2.2.

Sinapses do tipo FTM permitem que o neurônio pré-sináptico influencie
o neurônio pós-sináptico de uma forma muito mais imediata, facilitando a
ocorrência de sincronização. Desta forma, temos uma maior liberdade para
variar os parâmetros do modelo neuronal e descobrir sob quais condições a
sincronização com antecipação pode ocorrer.

As equações a seguir descrevem o comportamento dos neurônios emis-
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sor, receptor e interneurônio, indicando os acoplamentos entre eles.
Para o neurônio emissor:

f (a) = a/(1+ |a|) (4.6)

x(t +1) = f
(

x(t)−Ky(t)+ z(t)+ Iext

T

)
(4.7)

y(t +1) = x(t) (4.8)

z(t +1) = (1−δ )z(t)−λ (z(t)− xR) (4.9)

Para o neurônio receptor:

u(t +1) = f
(

u(t)−Kv(t)+w(t)+ IS + IIn + Iext

T

)
(4.10)

v(t +1) = u(t) , (4.11)

w(t +1) = (1−δ )w(t)−λ (u(t)− xR) (4.12)

E, finalmente, o interneurônio:

d(t +1) = f
(

d(t)−Kg(t)+h(t)+ IR + Iext

T

)
(4.13)

g(t +1) = d(t) , (4.14)

h(t +1) = (1−δ )h(t)−λ (d(t)− xR) (4.15)

As equações para os acoplamentos são dadas por:

IS =− Jex ∗H(x(t)−θ)(u(t)− v) (4.16)

IR =− Jex ∗H(u(t)−θ)(d(t)− v) (4.17)

IIn =− Jin ∗H(d(t)−θ)(u(t)− v) (4.18)

onde v é o potencial reverso. Se v for maior que o intervalo do potencial de
membrana, então a sinapse será excitatória (IS e IR). Se v for menor que este
intervalo, teremos sinapse inibitória (IIn).

Note que as equações para o receptor e o interneurônio são quase iguais
às do neurônio emissor, com a diferença que o potencial de membrana para o
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neurônio receptor (equações 4.10, 4.11, 4.12) recebe correntes de acoplamento
excitatório (IS) e inibitório (IIn) do emissor e do interneurônio, respectivamente.
O interneurônio recebe acoplamento excitatório (IR) do neurônio receptor. Em
nossos estudos de sincronização antecipada utilizamos sempre as mesmas
condições iniciais para os três tipos de neurônios, assim como os mesmos
parâmetros, salvo quando especificado o contrário. As diferenças são dadas
pela força de acoplamento que cada um dos neurônios recebe por meio da
corrente de acoplamento.

A figura 29 traz a representação de phase-locking para os sistemas
acoplados com sinapses químicas em três diferentes situações: sincronização
com atraso, sincronização com antecipação e sincronização completa entre os
neurônios emissor e receptor para diferentes parâmetros de acoplamento.

Para a sincronização com atraso, temos Jex = 0,036 e Jin = 0,015. Para
a sincronização com antecipação, temos Jex = 0,036 e Jin = 0,0018. Para
sincronização completa, temos Jex = 0,036 e Jin = 0,003. Os parâmetros são
os mesmos para todos os neurônios em todas as configurações, isto é, K =

0.60, T = 0.25, δ = 0.05,λ = 0.015, xR =−0.59, Iext = 0.072 e as condições
iniciais são Xi(0)=X j(0)=X j(0)=−0.549, Yi(0)=Yj(0)=Yk(0)=−0.549
e Zi(0) = Z j(0) = Zk(0) =−0.119.
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Figura 29 – Três diferentes regimes de phase-locking para sincronização
com atraso (figura à esquerda), antecipação (figura central) e
sincronização total (figura à direita). Fonte: o autor.
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4.3.1 Antecipação em diferentes comportamentos neuronais

A seguir demonstramos diversos comportamentos neuronais apresenta-
dos pelo neurônio KTz logístico onde encontramos o surgimento de sincroni-
zação com antecipação para determinados parâmetros.

Nesta seção consideramos o sistema com neurônios emissor-receptor-
interneurônio conectados entre si por sinapses químicas excitatórias e/ou
inibitórias do tipo FTM.

Esse estudo demonstra que a sincronização antecipada pode ser oni-
presente em sistemas de osciladores, aparecendo para um grande número de
parâmetros e condições iniciais.

4.3.1.1 Disparos tônicos antecipados

O modelo KTz logístico apresenta disparos tônicos (figura 30) para os
parâmetros K = 0,60, T = 0,25, δ = 0,05,λ = 0,015, xR =−0,59. A corrente
externa aplicada é Iext = 0,072 e as condições iniciais são Xi(0) = X j(0) =
X j(0) =−0,549, Yi(0) =Yj(0) =Yk(0) =−0,549 e Zi(0) = Z j(0) = Zk(0) =
−0,119. Os parâmetros de acoplamento são Jext = 0,002 e Jin = 0,0003.

4.3.1.2 Bursts antecipados

O neurônio KTz logístico estará no regime de bursts (figura 31) para os
parâmetros K = 0,60, T = 0,3, δ = 0,001, λ = 0,003, xR =−0,3. A corrente
externa é Iext = 0.3 e as condições iniciais são Xi(0) = X j(0) = X j(0) =
−0,697, Yi(0) = Yj(0) = Yk(0) =−0,697 e Zi(0) = Z j(0) = Zk(0) =−0,023.
Aqui consideramos Jext = 0,01 e Jin = 0,0065.

4.3.1.3 Disparos cardíacos antecipados

O neurônio KTz logístico apresenta um comportamento cardíaco bas-
tante característico para parâmetros K = 0,60, T = 0,2, δ = 0,001, λ = 0,001,
xR =−0,2 (ver figura 32). A corrente externa é Iext = 0, o que configura um
comportamento autônomo e as condições iniciais são Xi(0) =X j(0) =X j(0) =
0, Yi(0) =Yj(0) =Yk(0) = 0 e Zi(0) = Z j(0) = Zk(0) = 0. Aqui também temos
Jext = 0,01 e Jin = 0,0065.
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Figura 30 – O emissor, o receptor e o interneurônio (não mostrado aqui) estão
inicialmente em um comportamento de disparos tônicos. Sob
certos parâmetros (ver o texto para detalhes) o neurônio receptor
é capaz de disparar antes do emissor enquanto mantém um estado
sincronizado. Fonte: o autor.
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Figura 31 – O emissor, o receptor e o interneurônio (não mostrado aqui)
estão inicialmente com um comportamento de disparos tipo burst.
O emissor e o receptor estão sincronização com antecipação. O
painel à direita evidencia esse fenômeno. Fonte: o autor.
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Figura 32 – Os três neurônios conectados estão em um regime de disparos
cardíacos. Note o platô característico no potencial de membrana.
O receptor está sincronizado e dispara antes do neurônio emissor.
Fonte: o autor.

4.3.2 Disparos rápidos antecipados

O neurônio KTz logístico apresenta disparos rápidos (figura 33) para os
parâmetros K = 0,60, T = 0,3, δ = 0,001, λ = 0,001, xR = 0,05. A corrente
externa é Iext = 0 e as condições iniciais são Xi(0) = X j(0) = X j(0) = 0,
Yi(0) = Yj(0) = Yk(0) = 0 e Zi(0) = Z j(0) = Zk(0) = 0. Consideramos os
parâmetros do acoplamento como Jext = 0,005 e Jin = 0,0005.

Apesar de o modelo KTz logístico ser capaz de reproduzir outros
comportamentos neuronais, os exemplos mostrados aqui são os mais caracte-
rísticos.

4.4 SINCRONIZAÇÃO DE POPULAÇÕES NEURONAIS

Nas seções anteriores estivemos interessados em como ocorria a sin-
cronização com antecipação em sistemas neuronais simples, com dois ou três
neurônios acoplados. Entretanto, é interessante avaliar o comportamento de
situações mais realistas que contenham um número maior de neurônios.

É com o estudo de um grande número de neurônios conectados em
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Figura 33 – Os neurônios iniciam a simulação com um comportamento de
disparos rápidos. Apesar de ser difícil definir a sincronização com
antecipação nesse regime, podemos ver que o neurônio receptor
começa a disparar antes do emissor e mantém esse comportamento
durante o restante do tempo de simulação. Fonte: o autor.

rede que podemos avaliar fenômenos oscilatórios e diferentes ritmos neuro-
nais (SPORNS, 2013). Assim, se torna interessante estudar o surgimento da
sincronização com antecipação em sistemas mais amplos, como populações
neuronais, e investigar sua influência em algumas grandezas relacionadas às
atividades cognitivas, como o processamento de informação entre diferentes
grupos de neurônios.

Para isso, criamos uma rede neuronal de nove mil neurônios. Essa rede
é dividida em três populações diferentes: a população de três mil neurônios
emissores (E), a população de três mil neurônios receptores (R), e a população
de três mil interneurônios (I).

A população E é composta de 80% de neurônios excitatórios e de 20%
de neurônios inibitórios. A população R é composta somente de neurônios
excitatórios e a população I é composta somente por neurônios inibitórios.

Os acoplamentos são feitos de forma aleatória com base no modelo
de sinapses FTM. Um desenho esquemático dos acoplamentos é dado na
figura 34. Cada neurônio da população E envia uma sinapse para algum
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neurônio da população R escolhido aleatoriamente. Ao todo, três mil sinapses
saem da população E. Da mesma forma, cada neurônio do grupo R envia uma
sinapse excitatória a um neurônio da população I escolhido aleatoriamente,
totalizando três mil sinapses saindo dessa população. O processo se repete
para cada neurônio do grupo I, do qual também saem três mil sinapses. Cada
neurônio desta população envia uma sinapse inibitória a algum neurônio do
grupo R. É importante relembrar que as sinapses entram como um termo extra
de corrente dentro da equação para o potencial de membrana do neurônio, tais
como as equações 4.6- 4.18.

I

I I

I

in

in

ex ex

Emissores (E) Receptores (R) Interneurônios (I)

Figura 34 – Esquema de acoplamento entre os neurônios das diferentes popu-
lações neuronais. Os neurônios quadrados e redondos são excita-
tórios e inibitórios, respectivamente. As setas com pontas triangu-
lares representam sinapses químicas excitatórias e as setas com
pontas arredondadas representam sinapses químicas inibitórias.
Fonte: o autor.

Todos os neurônios da rede também estão sujeitos a um ruído poissoni-
ano com taxa média de ocorrência λ = 0,01. Verificamos que o surgimento
de sincronização com antecipação em uma rede neuronal é robusto mesmo
com a presença de ruído. Entretanto, quando este estímulo de fundo se torna
muito grande ou frequente, os neurônios da rede começam a disparar de forma
esparsa, destruindo qualquer tipo de sincronização. Além disso, nossa simu-
lação possui trinta mil passos de tempo, o que é suficiente para avaliarmos o
surgimento de sincronização e outras informações.

Na figura 35 temos o raster plot da rede indicando a antecipação dos
disparos dos neurônios receptores (porção horizontal do meio do gráfico).
Neste caso, os neurônios E e R enviam sinapses excitatórias de intensidade
Jex = 0,002, e os neurônios I enviam sinapses inibitórias de intensidade Jin =
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Figura 35 – Disparos das diferentes populações neuronais. O terço superior
da imagem representa os disparos dos 3000 neurônios emissores
(E), a porção do meio representa os 3000 neurônios receptores
(R), e o terço inferior representa os 3000 interneurônios (I). A
linha sólida vermelha indica o tempo de disparo da população E,
enquanto a linha pontilhada indica os tempos em que há disparo
da população R. Fonte: o autor.

0,0003. Todos os neurônios possuem os mesmos parâmetros e condições
iniciais, isto é, K = 0,60, T = 0,25, δ = 0.05,λ = 0,015, xR =−0,59, Iext =

0,072, Xi(0) = X j(0) = X j(0) = −0,549, Yi(0) = Yj(0) = Yk(0) = −0,549 e
Zi(0) = Z j(0) = Zk(0) =−0,119.

Para podermos fazer uma análise quantitativa da antecipação é ne-
cessário avaliarmos as diferenças nos tempos de disparo entre as diferentes
populações. Para isso fizemos uma médias entre as séries temporais de todos
os neurônios de cada população (emissores, receptores, interneurônios). Esse
método pode ser visto como uma aproximação da medida de um sinal LFP
(local field potential) dessas populações.
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Utilizamos a função de correlação para avaliar em quantos passos de
tempo duas séries temporais estão atrasadas ou adiantadas uma em relação a
outra:

C(S,R,t) =
(∑Si−S)(∑Ri+t −R)√
∑(Si−S)2 ∑(Ri+t −R)2

(4.19)

Os neurônios emissores estão conectados com os neurônios receptores
por meio de sinapses químicas excitatórias Jex. Os neurônios receptores estão
conectados aos interneurônios por sinapses químicas também excitatórias
Jex. Em nosso estudos consideramos a intensidade das sinapses excitatórias
iguais tanto para os neurônios emissores quanto para os neurônios receptores.
Os interneurônios possuem sinapses inibitórias de intensidade Jin para os
neurônios receptores.

Na figura 36 relacionamos diferentes valores de Jex e Jin para verificar,
por correlação, sob quais parâmetros ocorre o surgimento de sincronização
com antecipação na rede com populações neuronais. Corroborando o resultado
obtido por Fernanda Matias e colaboradores (MATIAS et al., 2014), vemos
que a região de antecipação ocorre para uma extensa região de parâmetros.

Mantendo-se os demais parâmetros constantes, também é possível ver
que, quanto mais intensa a corrente sináptica excitatória, mais forte deve ser a
corrente inibitória para permitir a antecipação. Isso ocorre porque, caso o valor
de Jex seja muito grande, haverá uma corrente excitatória muito intensa, e o
neurônio receptor irá disparar quase imediatamente, o que caracterizaria um
regime de sincronização com atraso. De igual modo, se a corrente excitatória
for ainda maior, é possível que as populações E e R disparem em fase ou se
tornem completamente dessincronizadas. Esse processo deve ser compensando
por uma corrente inibitória de forma que a antecipação possa surgir.
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Figura 36 – Relação entre intensidades de acoplamentos e o surgimento de
sincronização com antecipação. O conjunto de valores para aco-
plamento em que temos antecipação está marcado em verde. O
restante representa sincronização com atraso ou phase-drift. Note
que, quanto mais intenso Jex, maior deve ser Jin para permitir a
sincronização antecipada. Fonte: o autor.
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5 TEORIA DA INFORMAÇÃO

Neste capítulo mostramos o uso da teoria da informação para análise
de sinais, quantificação de informação, e identificação de causalidade em
sistemas antecipados, algo ainda não demonstrado em outras publicações.
Faremos uma breve contextualização histórica e depois apresentaremos os
principais métodos utilizados para estudo de sincronização com antecipação e
os resultados obtidos com o modelo KTz logístico.

5.1 ORIGEM

A teoria da informação foi desenvolvida inicialmente por Claude Shan-
non em 1948 no artigo intitulado "A Mathematical Theory of Communica-

tion" (SHANNON, 1948). Nesse artigo, Shannon estudou a eficiência e otimi-
zação de processamento de sinais em operações em comunicação envolvendo
compressão de dados.

A teoria de Shannon deu origem a uma área de estudo própria, assim
como aconteceu com o trabalho de Newton, Darwin e Einstein (STONE, 2013).
O campo de estudo da teoria da informação envolve diversas grandezas como
entropia, informação mútua, capacidade de canal, entre outros.

Essas grandezas e métodos de estudo de processamento de sinais são
utilizados nas mais variadas áreas, incluindo computação, biologia, linguística,
criptografia e neurociência. Assim, é importante verificar a viabilidade de em-
pregar esses métodos para estudo de fenômenos envolvendo sinais neuronais.

5.1.1 Entropia

Existem duas definições de entropia em duas áreas diferentes do co-
nhecimento. A primeira, proposta por Rudolf Clausius no século XIX, vem
da mecânica estatística, que trata a entropia como o grau de desordem de um
sistema. Assim, pode-se verificar variações no estado de um dado sistema ao
quantificar sua quantidade de ordem.

Pela segunda definição, dada por Shannon dentro da ciência da infor-
mação, a entropia é tomada como a incerteza média no valor da amostra de
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uma variável, isto é, a informação média necessária para determinar o valor
dessa amostra.

Na prática, a entropia de Shannon é uma medida da surpresa. Se jogar-
mos para o alto uma moeda cujos dois lados sejam "cara", teremos certeza
absoluta de que, ao pegarmos a moeda novamente, veremos "cara". Nesse
caso, não temos nenhuma surpresa sobre o resultado e a entropia será zero.

Por outro lado, se jogarmos para cima uma moeda comum, com um
lado "cara"e outro lado "coroa", teremos 50% de probabilidade de que, ao
pegarmos a moeda novamente, ela apresente "cara"ou "coroa". Como há
incerteza no resultado, podemos medir a surpresa associada e a entropia será
maior que zero.

A entropia é definida matematicamente pela seguinte expressão:

H(X) =−∑ p(x) log2(p(x)) (5.1)

onde p(x) indica a probabilidade de ocorrer um evento x dentro de uma dada
distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta X.

A entropia é geralmente medida na unidade bits quando o logaritmo
usado na expressão 5.1 tem base 2.

Quando temos mais de uma variável podemos calcular a entropia
conjunta entre elas. Para duas variáveis teremos:

H(X ,Y ) =−∑
x

∑
y

p(x,y) log2(p(x,y)) (5.2)

A entropia condicional é a incerteza que temos sobre um sistema após
levar em conta um dado contexto. Ela quantifica a informação necessária para
descrever o resultado de uma dada variável Y dado que conhecemos o valor
de uma outra variável X:

H(Y |X) =−∑
x

H(Y |X = x) (5.3)

=−∑
x

p(x)∑
y

p(y|x) log2(p(y|x)) (5.4)

= ∑
x,y

p(x,y) log2
p(x)

p(x,y)
(5.5)
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5.1.2 Informação mútua

A informação mútua é uma medida da informação compartilhada en-
tre duas variáveis. Em outras palavras, é uma medida de sua dependência
estatística.

I(X : Y ) = H(X)−H(X |Y ) = H(Y )−H(Y |X) (5.6)

onde H(X) e H(Y ) são as entropias das variáveis X e Y , H(X |Y ) e H(Y |X)

são as entropias de X condicional a Y e de Y condicional a X , respectivamente.
A informação mútua é simétrica.

Uma outra forma de escrever a informação mútua é com base na
entropia conjunta:

I(X : Y ) = H(X)+H(Y )−H(X ,Y ) (5.7)

Se as variáveis X e Y são independentes entre si, então I(X : Y ) terá
valor zero. Do contrário, a soma das entropias de cada variável será maior do
que o valor da entropia conjunta.

5.1.3 Valor-U

O valor-U (MILLER; FRICK, 1949; JENSEN; WARD; BALSAM,
2013) é uma medida da entropia de um sinal como uma porcentagem do
máximo de entropia possível para um dado conjunto de símbolos/valores. O
valor-U pode ser calculado usando a seguinte equação:

U(X) =
−∑ p(x) log2(p(x))

log2(count(X))
(5.8)

U(X) =
H(X)

Hmax(X)
(5.9)

O princípio do valor-U também pode ser estendido para comparar
dados dependentes entre si. Para isso, podemos usar o valor da informação
mútua entre duas séries temporais e especificar o valor-U condicional:

U(X ;Y ) =
H(X ,Y )− I(X ;Y )

H(X ,Y )
(5.10)
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Assim como o valor-U, essa grandeza tem valor entre 0 e 1 e denota
o grau em que o sinal conjunto de X e Y é incerto em relação ao valor de X

e Y . Quanto maior este valor, mais entropia o sinal conjunto possui e mais
informação ele é capaz de veicular.

Tanto o valor-U quanto o valor-U condicional são adimensionais em
função da unidade “bits” ser cancelada na divisão.

5.2 CAUSALIDADE

No estudos de sistemas complexos, como o cérebro, é bastante co-
mum verificar a sincronização de fase. Esse conceito está relacionado com
a eficiência na troca de informação e com memória (FRIES, 2005; FELL;
AXMACHER, 2011).

Usualmente são utilizados métodos de correlação para avaliar sincroni-
zação de fase com base interações entre diferentes áreas cerebrais (SIEGEL;
DONNER; ENGEL, 2012; BRESSLER; MENON, 2010).

Outros métodos envolvem eletroencefalogramas (EEG) e se baseiam na
ideia de que a diferença de tempo na transmissão de sinais pode ser analisada
simplesmente pela diferença de fase entre eles (SCHNITZLER; GROSS, 2005;
SAUSENG; KLIMESCH, 2008).

Recentemente, outras abordagens, como a causalidade de Granger
(CG) (GRANGER, 1969; BRESSLER; SETH, 2011), informação mútua con-
dicional com permutação (PCMI) (LI; OUYANG, 2010; LI et al., 2011) e
entropia de transferência (SCHREIBER, 2000), foram desenvolvidas com base
em processos estocásticos e na teoria da informação para verificar influência
direcional entre diferentes sinais.

Neste trabalho, avaliamos a eficiência desses métodos para verificar a
causalidade entre os neurônios emissor e receptor quando sujeitos ao fenômeno
de sincronização com antecipação.

5.2.1 Causalidade de Granger

A causalidade de Granger, desenvolvida primeiramente para avaliar
séries temporais no campo da economia (GRANGER, 1969), baseia-se na
ideia de que é possível avaliar a causalidade entre sinais por meio da predição.
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Em outras palavras, podemos imaginar que X causa Y se o passado de X ajudar
a prever Y melhor do que usando o passado de Y .

Matematicamente, e considerando o caso para duas variáveis, teremos:

x(t) =
p

∑
s=1

A11,sx(t− s)+
p

∑
s=1

A12,sy(t− s)+ εx(t) (5.11)

y(t) =
p

∑
s=1

A21,sx(t− s)+
p

∑
s=1

A22,sy(t− s)+ εy(t) (5.12)

onde a matriz A contém os coeficientes do modelo (as contribuições de cada
observação no passado em relação aos valores de x(t) e y(t)), p é o numero
máximo de observações do passado incluídos no modelo, e εx e εy são os erros
residuais para cada série temporal.

Diremos que y(t − 1) causa (por Granger) x(t) se a variância de εx

for reduzida pela inclusão de y(t−1) na primeira equação acima. Da mesma
forma, x(t−1) causa (por Granger) y(t) se a variância de εy for reduzida pela
inclusão de x(t−1) na segunda equação acima.

Utilizando o modelo KTz logístico com apenas três neurônios ligados
por meio de sinapses químicas não foi possível atestar corretamente a causa-
lidade de Granger entre o neurônio emissor e o receptor quando estes estão
sincronizados com antecipação.

Em nossas simulações, o acoplamento é criado à força: o neurônio
emissor influencia o neurônio receptor, e este influencia e é influenciado pelo
interneurônio. Entretanto, ao aplicar o método de causalidade de Granger,
sempre obtivemos o resultado de que é o neurônio receptor que domina o
emissor.

Isso se deve ao fato de os sinais de ambos os neurônios serem muito
parecidos entre si. Assim, uma das únicas diferenças entre as séries tempo-
rais são os tempos de disparo. Quando há sincronização com antecipação, o
neurônio receptor é que dispara antes do neurônio emissor. Essa informação
faz com que o cálculo da causalidade de Granger tenha valores equivocados
para a predição de cada ponto da série temporal.

Os resultados foram insatisfatórios mesmo quando consideramos os
neurônios conectados em rede e com presença de ruído.
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Desta forma, vemos que são necessários outros métodos, mais robus-
tos, para avaliarmos a real direção de causalidade entre neurônios aplicados
de forma poder classificar os mais diferentes sistemas com sincronização
antecipada.

5.2.2 Informação mútua condicional com permutação

A informação mútua condicional (CMI) entre duas séries temporais X

e Y tenta avaliar as amostras de cada série temporal em diferentes instantes
de tempo e verificar com qual atraso/antecipação podemos encontrar a maior
dependência na informação de cada série.

A CMI entre as séries X e Y pode ser calculada com as seguintes
equações:

Iδ
X→Y = I(X ;Yδ |Y ) = H(X |Y )+H(Yδ |Y )−H(X ,Yδ |Y ) (5.13)

Iδ
Y→X = I(Y ;Xδ |X) = H(Y |X)+H(Xδ |X)−H(Y,Xδ |X) (5.14)

onde Xδ é um observável derivado do estado do processo X δ passos no futuro,
isto é, Xδ : xt+δ = xt . O mesmo é valido para o observável Yδ , derivado do
processo Y δ passos no futuro, Yδ : yt+δ = yt .

A informação transferida do processo X para o processo Y (ou do
processo Y ao X) em passos de tempo no futuro pode ser definida como:

IX→Y =
1
N

N

∑
δ=1

Iδ
X→Y (5.15)

IY→X =
1
N

N

∑
δ=1

Iδ
Y→X (5.16)

onde N é o número máximo de pontos no futuro utilizados.
Assim, baseado na informação mútua condicional, o índice de direcio-

nalidade entre X e Y pode ser definido como:

DXY =

(
IX→Y − IY→X

IX→Y + IY→X

)
(5.17)
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O valor de DXY pode variar de -1 a 1. Quando DXY > 0, então o
processo X influencia o processo Y . Quando DXY < 0 então o processo Y força
X . Se DXY = 0 então as interações entre X e Y são simétricas.

A informação mútua condicional com permutação aplica as equações
acima considerando a repetição de padrões de uma série temporal. Sinais
neuronais provenientes de eletroencefalogramas (EEG) ou LFP são contínuos,
e sua amplitude e frequência variam com o tempo. É possível analisar esses
tipos de dados avaliando os padrões de subida e descida do sinal. O mesmo
pode ser feito com sinais discretos, como os produzidos por equações de
mapas, categoria em que se enquadra o modelo KTz logístico.

Para quantificar e criar a distribuição de probabilidade desses padrões
é preciso definir como identificar um padrão. Podemos estabelecer um padrão
pela quantidade de pontos consecutivos dentro de uma dada série temporal (LI;
OUYANG, 2010; LI et al., 2011). Em nosso trabalho utilizamos padrões
constituídos pros três pontos, pois esta escolha no permitia obter um grande
número de amostras de nossas séries temporais. A figura 37 mostra todos os
padrões possíveis para este caso:

P #1 P #2 P #3 P #4 P #5 P #6

Figura 37 – Todos os padrões possíveis a partir de três pontos da série tem-
poral. O número de padrões em nosso trabalho é dado por 3! = 6.
Fonte: o autor.

Após a definição do número de padrões a serem utilizados, calculamos
a probabilidade de ocorrência de cada padrão. Para isso, também é necessário
levar em conta um atraso τ para cada série temporal. Esse atraso define
a superposição entre o fim e o início de cada padrão e está relacionado à
frequência de uma dada série temporal. Assim, comparando o surgimento
de diferentes padrões ao longo do tempo em cada série temporal é possível
estabelecer a relação causal entre essas séries com atraso ou antecipação.
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5.2.2.1 PCMI para modelo com três neurônios

Aplicamos o método de informação mútua condicional com permuta-
ção em nosso sistema de três neurônios acoplados (neurônio emissor, neurônio
receptor e interneurônio) para avaliar sua capacidade de obter a correta direção
de causalidade entre os neurônios emissor e receptor em regime de sincroniza-
ção com antecipação. O valor das sinapses excitatórias é Jex = 0,0025 e o da
sinapse inibitória é Jin = 0,0003.

A figura 38 mostra os resultados obtidos.
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Figura 38 – Método PCMI para análise da causalidade entre duas séries tem-
porais. O painel A mostra as duas séries temporais em questão,
onde é possível ver que o neurônio receptor está antecipado em
relação ao emissor. O painel B indica os valores de informação
mútua condicional para cada neurônio. O painel C indica o ín-
dice de direcionalidade, mostrando que o valor é positivo para a
direção emissor→ receptor. Fonte: o autor.

Com isso, vemos que o método PCMI é mais robusto e eficiente que o
uso da causalidade de Granger para verificar a direcionalidade de estímulos em
sistemas com sincronização antecipada. O índice de direcionalidade é positivo
para todos os valores de δ . Podemos estabelecer um índice de direcionalidade
médio MDxy com base nos diferentes δ . Nesse caso, o valor de MDxy é 0,0548.

O uso de PCMI também pode ser usado para avaliar sistemas com
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atraso, conforme exemplificamos na seção a seguir, onde trabalhamos com
populações neuronais.

5.2.2.2 PCMI para populações neuronais

Também analisamos o uso do método PCMI para verificar a causalidade
em populações neuronais com sincronização antecipada. Para isso, utilizamos
a mesma configuração dada na seção 4.4. São nove mil neurônios, divididos
em três populações de três mil neurônios cada: a população de neurônios
emissores, a população de neurônios receptores e o grupo de interneurônios.

Novamente, fazemos uma média dos potenciais de ação de todos os
neurônios para uma dada população. Assim podemos comparar o comporta-
mento de cada grupo de neurônios e avaliar a sincronização com antecipação.

A figura 39 mostra o resultado a aplicação do método de PCMI para
verificar a direção da causalidade nas populações neuronais. Nesta situação a
força de acoplamento das sinapses químicas excitatórias vale Jin = 0,0036 e a
das sinapses químicas inibitórias vale Jex = 0,0012.

O índice de direcionalidade é positivo para todos os valores de δ .
Podemos estabelecer um índice de direcionalidade médio MDxy com base nos
diferentes δ . Nesse caso, o valor de MDxy é 0,1381.

Dependendo do valor das forças de acoplamento sináptico (tanto ex-
citatórias quanto inibitórias) podemos obter sincronização com antecipação
ou com atraso. Assim, nossa próxima tarefa foi escolher um valor fixo para a
sinapse excitatória e então avaliar o método PCMI para um grande intervalo
de valores para o acoplamento inibitório.

De forma a verificar se nossos resultados são estatisticamente sig-
nificantes utilizamos o métodos de surrogates (THEILER et al., 1992; LI;
OUYANG, 2010) para o cálculo do índice de direcionalidade.

Consideramos a hipótese de que as duas séries temporais são inde-
pendentes como a hipótese nula. Para gerar dados surrogates, embaralhamos
de forma aleatória as séries temporais originais de forma a obter a mesma
distribuição, porém destruindo seus padrões ordinais, isto é, sem manter a
mesma sequência entre os padrões. Uma diferença significativa entre as séries
temporais originais e os dados surrogates indica que a hipótese nula deve ser
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Figura 39 – Método PCMI para análise da causalidade entre duas populações
neuronais. O painel A mostra a média dos potenciais de membrana
das duas populações neuronais consideradas, onde é possível
ver que a população de neurônios receptores está antecipada em
relação à população de neurônios emissores. O painel B indica
os valores de informação mútua condicional para cada população.
O painel C indica o índice de direcionalidade, mostrando que o
valor é positivo para a direção emissor→ receptor. Fonte: o autor.

rejeitada, e as séries originais são dependentes entre si.
Para testar uma diferença significativa entre os valores do índice de

direcionalidade obtidos com as séries temporais originais e as surrogates,
criamos 100 séries surrogates com base nos dados originais.

Tomamos D0 e Di
sur como os índices de direcionalidade entre o par

original e entre os 100 pares de surrogates (com i = 1,2,...,100), respectiva-
mente. Consideramos um intervalo de média ±2DP (desvios-padrão) para o
índice de direcionalidade dos surrogates. Caso D0 esteja dentro deste valor,
então o consideramos como zero, isto é, não há direcionalidade entre as séries
temporais originais.

A figura 40 mostra o índice de direcionalidade médio para um grande
intervalo de valores de acoplamento inibitório. As barras de erro indicam 2
desvios-padrão.

É interessante comparar a eficiência deste método indiferentemente
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Figura 40 – Índice médio de direcionalidade para diversos valores do acopla-
mento inibitório. As barras de erro indicam 2 desvios-padrão do
valor obtido através do método de surrogates, conforme descrito
no texto. Fonte: o autor.

de a sincronização ser com antecipação ou com atraso. A figura 41 mos-
tra os valores do acoplamento inibitório para os quais ocorre sincronização
antecipada (valores menores que zero), sincronização com atraso (valores
maiores que zero), ou sincronização total (valores iguais a zero.) Para esta
figura mantivemos o valor do acoplamento excitatório fixo em Jex = 0,0036.
A correspondência nas regiões com atraso e antecipação entre as figuras 40
e 41 indica que o método de PCMI é adequado para estudo de direcionalidade.
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Figura 41 – Diferenças nos tempos de disparo indicando atraso ou antecipa-
ção para diferentes valores de acoplamento sináptico inibitório
(com acoplamento excitatório Jex = 0,0036). Valores negativos
(positivos) indicam sincronização antecipada (com atraso). Uma
diferença entre tempos de disparos igual a zero indica sincroniza-
ção total entre duas séries temporais. Fonte: o autor.

5.3 SINCRONIZAÇÃO ANTECIPADA E EFICIÊNCIA NO PROCESSA-
MENTO DE INFORMAÇÃO

A sincronização com antecipação é um fenômeno bastante contra-
intuitivo. Numa situação em que temos um ou mais neurônios com acopla-
mentos uni- ou bidirecionais, de forma análoga aos sistemas descritos nas
seções 4.2 e 4.3, é possível, dependendo dos parâmetros utilizados, encontrar
sincronização antecipada.

Esse tipo de sincronização foi descrito em uma grande variedade de
sistemas, como laser caóticos, circuitos eletrônicos e sistemas excitáveis.
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Também foram encontradas evidências de sincronização com antecipação em
modelos neuronais acoplados e em estudos experimentais envolvendo tarefas
GO-NO GO de macacos (BROVELLI et al., 2004). Este tipo de tarefa requer
que o macaco pressione alavancas, por exemplo, ao receber determinado
estímulo visual. Salazar e colaboradores também encontraram evidências de
sincronização com antecipação no estudo de macacos realizando atividades de
memorização (SALAZAR et al., 2012).

Entre as vantagens práticas comprovadas da existência de sincronização
com antecipação estão a estimativa de parâmetros em sistemas caóticos aco-
plados com base na diferença de tempo entre eles (WEI; LI, 2010) e a previsão
e supressão de eventos de dessincronização (ZAMORA-MUNT; MIRASSO;
TORAL, 2014).

Entretanto, apesar da existência de sincronização com antecipação no
cérebro, ainda não foi definida qual a vantagem de ocorrer esse tipo de sincro-
nização em detrimento da sincronização com atraso, mais usual e intuitiva.

Conforme mencionado na seção 5.1.2, a informação mútua é uma
medida da dependência entre duas variáveis. Assim, se a entropia é a medida
da incerteza (ou do grau de surpresa) de uma dada variável, a informação
mútua entre duas variáveis X e Y nos informa a redução na incerteza de X
quando observamos a variável Y. Em outras palavras, a informação mútua
mede quanta informação é comunicada, em média, da variável X para Y e
vice-versa.

O painel A da figura 42 indica a informação mútua trocada entre as
médias de potencial de membrana entre as populações de 3000 neurônios emis-
sores (E) e de 3000 receptores (R) da rede com 9 mil neurônios (o restante da
rede é composto por interneurônios). Nesta imagem estão diferenciados os
valores de acoplamento inibitório Jin que permitem o surgimento de sincroni-
zação com antecipação, sincronização com atraso e sincronização total.

É possível ver que há uma diferença entre os valores médios de infor-
mação mútua obtidos com as populações E e R. Há maior dependência entre
as populações E e R quando há uma maior força de acoplamento sináptico
inibitório entre eles, isto é, quando o regime de sincronização é com atraso.

Porém, a maior alteração no painel A é quando temos sincronização
total, momento em que obtemos o valor máximo de informação mútua, dado
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que as duas séries temporais possuem picos nos mesmos instantes.
Entretanto, se analisarmos o segundo painel e o terceiro painel, vemos

que há diferenças significativas na forma como a informação é processada no
sistema com sincronização antecipada.

O painel B da figura 42 indica os valores das medidas de valor-U para
os potenciais de membrana médios da população emissora e da receptora. Não
há grande variabilidade no valor-U da população emissora, pois esta recebe
apenas uma corrente constante e ruído poissoniano como estímulo externo.
Porém, quando analisamos o valor-U da população receptora, vemos que seu
valor é maior quando dentro do regime de sincronização antecipada. Conforme
vimos na seção 5.1.3, o valor-U indica indica a capacidade de transmissão
de informação. Quanto maior seu valor, mais entropia há no sistema, e mais
informação pode ser veiculada por uma dada série temporal.

No painel C temos o gráfico do valor-U condicional, isto é, o valor-U
obtido entre as séries temporais da população emissora e receptora. Neste
caso, os valores obtidos com sincronização antecipada são iguais (dentro da
margem de erro) aos obtidos com sincronização com atraso. Isso significa que,
apesar de haver uma forte sincronização entre as populações neuronais, os
dois métodos de sincronização são equivalentes quanto à eficiência de veicular
informação entre duas séries temporais de neurônios acoplados.

Com essa análise vemos que a teoria da informação pode ser de grande
ajuda para quantificar a eficiência no processamento de um sinal sob diferentes
situações, incluindo o fenômeno contra-intuitivo da sincronização antecipada.

Apesar disso, é importante ressaltar que o uso da teoria da informação
no estudo de sistemas neuronais não implica que esses sistemas funcionem
da maneira ótima. A teoria da informação é apenas uma maneira de medir
algumas quantidades e inferir alguns comportamentos, como relações causais
entre diferentes regiões neuronais.

Assim, em nosso estudo mostramos o uso da teoria da informação para
um maior entendimento da sincronização com antecipação, analisando novas
formas de caracterizá-la e alguns possíveis desdobramentos em relação ao seu
surgimento em redes neuronais.
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Figura 42 – Medidas de informação em função do acoplamento inibitório
entre os potenciais de membrana médios das populações emissora
E e receptora R. Painel superior: informação mútua. Painel do
meio: valor-U para a média do potencial da população receptora.
Neste gráfico também está representado o valor-U para a popula-
ção emissora (estrelas pretas), para o qual quase não há variação.
Painel inferior: valor-U condicional. Triângulos para cima (azuis)
indicam sincronização com antecipação, triângulos para baixo
(magenta) indicam sincronização com atraso. Círculos em preto
indica ponto com sincronização total. As barras de erro indicam
2 desvios-padrão. As linhas pontilhadas e tracejadas guiam os
olhos aos valores médios para cada medida em cada regime de
sincronização. É possível ver uma diferença notável entre os valo-
res de informação mútua e valor-U para os diferentes regimes de
sincronização. Fonte: o autor.





97

6 UM MODELO PARA SISTEMA VISUAL PRIMÁRIO

Durante o período de doutorado diversas outras atividades foram reali-
zadas. Além dos estudos descritos nos capítulos anteriores, também avaliamos
a criticalidade em um modelo para o sistema visual primário de mamíferos e
sua relação com o processamento de informação.

Neste capítulo mencionaremos os principais resultados obtidos por
esse estudo, já publicados em dois artigos (GIRARDI-SCHAPPO et al., 2016;
BORTOLOTTO et al., 2016).

Este trabalho foi desenvolvido em conjunto com outros alunos do
grupo de pesquisa, Mauricio Girardi-Schappo e Jheniffer Gonsalves. Para
este estudo foi utilizada a rede neuronal desenvolvida por Leonel T. Pinto e
seus colaboradores no Laboratório de Neuroengenharia, no Departamento de
Engenharia Química da UFSC.

6.1 CRITICALIDADE

Outro objeto de estudo deste trabalho é a criticalidade em sistemas
neuronais. Esta área é muito estudada atualmente, com dezenas de trabalhos
mostrando as vantagens da criticalidade em maximizar o intervalo de resposta
dinâmico em redes neurais, otimizar memória e aprendizado e flexibilizar o
processamento de informação (KINOUCHI; COPELLI, 2006; ARCANGE-
LIS; PERRONE-CAPANO; HERRMANN, 2006; BEGGS; TIMME, 2012;
MOSQUEIRO; MAIA, 2013).

Um comportamento crítico é observado quando o sistema sofre uma
transição de fase, i. e., quando as propriedades do sistema mudam bruscamente
como indicado pela singularidade na energia livre do sistema (YEOMANS,
1992). Um exemplo de transição de fase é dado pelas mudanças de estados da
água (sólido, líquido e gasoso), que podem ser explicados pelas diferenças nas
forças intermoleculares. As diferenças em propriedades macroscópicas podem
ser medidas por um parâmetro de ordem. Se a transição de fase for marcada por
uma variação descontínua no parâmetro de ordem teremos uma transição de
primeira ordem. Se a variação no parâmetro de ordem for contínua, a transição
será de segunda ordem.
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Se a transição de fase for de segunda ordem o sistema pode ser encon-
trado no ponto exato de transição entre as duas fases. Esse é o ponto crítico e
dizemos que o sistema está na criticalidade.

Como mencionado anteriormente, estar no estado crítico traz diversas
vantagens a sistemas neuronais. A hipótese da criticalidade afirma que o
cérebro trabalha em estado crítico por uma questão evolutiva. Desvios deste
estado seriam indicativos de algumas patologias. O ajuste do cérebro em torno
deste funcionamento ótimo é explicado, em parte, pela teoria da criticalidade
auto-organizada (SOC, do inglês self-organized criticality) (CHIALVO, 2010).

Desenvolvida primeiramente para explicar as avalanches em estudos
de pilha de areia (BAK; TANG; WIESENFELD, 1987; BAK; TANG; WI-
ESENFELD, 1988), a SOC foi aplicada com sucesso a estudos neuronais
tanto in vitro (BEGGS; PLENZ, 2003), in silico (ARCANGELIS; PERRONE-
CAPANO; HERRMANN, 2006; LEVINA; HERRMANN; GEISEL, 2007) e
in vivo (PRIESEMANN et al., 2013; SHEW et al., 2015).

Neste trabalho investigamos a existência de SOC em um modelo para
o córtex visual primário do macaco. Este modelo e a implementação de
seu código foram primeiramente desenvolvidos por Janaína Andreazza e
Leonel Pinto pelo Laboratório de Neuroengenharia (NeuroLab) do Depar-
tamento de Engenharia Química da UFSC (ANDREAZZA; PINTO, 2006).
Diversas pessoas participaram dessa pesquisa, como o Dr. Maurício Girardi
Schappo, a mestranda Jheniffer Gonsalves e o Dr. Leonel Pinto. Todos os
resultados aqui listados foram desenvolvidos por mim com valiosas discussões
e compartilhamento de códigos e dados com estas pessoas. Há outros estudos
complementares com base neste modelo realizados por nosso grupo de pes-
quisa, especialmente por Maurício Girardi Schappo, que os publicou em sua
tese (GIRARDI-SCHAPPO, 2016). Neste texto eles são apenas mencionados
e devidamente referenciados.

Muitos resultados interessantes foram obtidos e três artigos sobre o
assunto foram publicados (BORTOLOTTO et al., 2016; GIRARDI-SCHAPPO
et al., 2016; GIRARDI-SCHAPPO; TRAGTENBERG, 2018). No capítulo 6.2
resumiremos o modelo e no capítulo 6.3 mostramos alguns dos resultados en-
contrados com as contribuições realizadas durante este período de doutorado.
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6.2 O MODELO

O modelo que estudamos foi desenvolvido pelos colaboradores Andre-
azza & Pinto em 2012 e possui características motivadas por fatores biológicos.
De forma a representar o processamento de formas no córtex visual primário
(da retina até a passagem do sinal para o córtex visual secundário V2), dividido
por camadas e recorrente, o modelo é composto por seis camadas quadradas
conectadas entre si seguindo um mecanismo feed-forward. Entre as camadas
IVCβ e VI existe um loop antes de o sinal ser enviado à camada II/III que se
conecta à camada de saída. Não há conexões laterais.

Neste modelo, o sinal é originado no núcleo lateral geniculado, com-
posto basicamente de neurônios parvocelulares cujas sinapses são conectadas
à camada IVCβ (O’KUSKY; COLONIER, 1982; LUND, 1984; CALLAWAY,
1998; YABUTA; CALLAWAY, 1998). As quatro camadas internas ( II/III,
IVCβ e VI) correspondem ao caminho de reconhecimento de forma dentro do
V1 e possuem tamanho L×L. A camada de saída consiste nos axônios que se
ligam ao córtex visual secundário. Uma representação esquemática do modelo
é apresentada na figura 43.

6.2.1 Estrutura e dinâmica da rede

Este modelo é bastante diferente dos usualmente encontrados na litera-
tura (RUST et al., 2006; SCHMIDT et al., 2015). As camadas são dispostas no
plano x− y e amontoadas umas sobre as outras. Cada neurônio pré-sináptico
lança sinapses para a camada seguinte de acordo com a tabela 2.

A escolha do neurônio pós-sináptico é feita através de uma distribuição
gaussiana bidimensional PG(x,y;x j,y j,σc) centrada no neurônio pré-sináptico
(na posição (x j,y j)) com um desvio padrão σc = 3 dentro de uma região de
7× 7 neurônios. Esse mecanismo dá origem a uma estrutura colunar para
a passagem do sinal (ver também a figura 43B). Essa estrutura tem efeitos
visíveis no formato das avalanches, que serão descritas na próxima seção.

Uma vez que os neurônios pós-sinápticos tenham sido escolhidos para
cada neurônio pré-sináptico, é feita a ligação entre os axônios e dendritos.
Ambos são divididos em compartimentos, sendo dez para dada axônio e cem
para cada dendrito (figura 43C). A probabilidade de escolher um dado com-
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Figura 43 – A: A estrutura do modelo V1. B: Organização espacial da rede. A
estrutura colunar está destacada em vermelho. C: Desenho esque-
mático dos compartimentos neuronais. A probabilidade P(ak)
de escolher um compartimento axonal ak de um dado neurônio
é exponencial. A maior parte das sinapses começam na porção
final do axônio (imagem à esquerda). A probabilidade P(dm)
de escolher um compartimento pós-sináptico dmé uma gaussiana
com média 50 e desvio padrão 10. A maioria das sinapses cai
no centro do dendrito (imagem à direita). Esta figura é adaptada
de (GIRARDI-SCHAPPO et al., 2016).

Tabela 2 – Quantidade de sinapses por neurônio pré-sináptico de uma dada
camada (linhas) para outra (colunas). Esse valores são pré-definidos
no início da simulação.

De \ Para LGN VI IVCβ II/III Saída
Entrada 1 - - - -

LGN - - 500 - -
VI - - 1100 350 -

IVCβ - 600 - 700 -
II/III - - - - 100

Fonte: esta tabela é adaptada de (BORTOLOTTO et al., 2016).



6.2. O modelo 101

partimento do axônio é dada por uma distribuição exponencial (probabilidade
é maior para o último compartimento). Para a escolha do compartimento
dendrítico é utilizada uma distribuição gaussiana.

O potencial elétrico avança um compartimento por passo de tempo
t (cerca de 1 µs). As distâncias envolvidas são de cerca de 100 µm para
os dendritos e 1000 µm para os axônios (DEUTSCH; DEUTSCH, 1993)).
Considerando esse passo de tempo e as distâncias envolvidas temos uma
diferença na velocidade de propagação do potencial. Essa diferença é simulada
pelo número distinto de compartimentos de dendritos e axônios.

O caminho do sinal se inicia no dendrito, passa pelo soma (que possui
um passo de tempo diferente, de 1 ms), e segue compartimento a compar-
timento em direção ao final do axônio, que se ligará ao dendrito da célula
pós-sináptica da camada seguinte. As equações que controlam a passagem
do sinal são mostradas a seguir, onde d(i)

m (t); m = 1, · · · ,100 se refere aos
compartimentos do dendrito, a(i)k (t); k = 1, · · · ,10 aos compartimentos do
axônio e vi(t) é ao soma.

d(i)
1 (t +1) = λE ∑

j,n
a( j)

n (t) ,

d(i)
k (t +1) = λ

[
d(i)

k−1(t)+E ∑
j,n

a( j)
n (t)

]
,para k > 1,

(6.1)

vi(t +1) =


Θ

(
d(i)

100(t)− vT

)
, se vi(t) = 0 ,

−R , se vi(t) = 1 ,
vi(t)+1 , se vi(t)< 0 ,

(6.2)

a(i)1 (t +1) = Θ(vi(t)) ,

a(i)k (t +1) = a(i)k−1(t),para k > 1,
(6.3)

Nessas equações podemos ainda identificar a constante de atenuação
λ = 0.996 (de acordo com experimentos) (WILLIAMS; STUART, 2002). O
limiar de disparo é vT = 10 mV. O período refratário R, ajustado de forma a
evitar atividade auto-sustentada dentro do loop entre as camadas IVCβe VI.
Neste modelo consideramos sempre um potential pós-sináptico excitatório
(EPSP) que, por simplicidade, chamamos de E e é da ordem de 1 mV (WIL-
LIAMS; STUART, 2002; SONG et al., 2005; LEFORT et al., 2009).
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O estímulo da rede é um quadrado de 30×30 nos fotorreceptores na
retina. Nesse instante, consideramos a(i)k (0) = d(i)

m (0) = vi(0) = 0 ∀ (k,m,i)

para todos os neurônios das camadas internas.

6.3 AVALANCHES E EXPOENTES CRÍTICOS

O propósito de nosso estudo deste modelo para o V1 era investigar
as distribuições das avalanches e a possibilidade de comportamentos críticos
para determinado parâmetro. O parâmetro escolhido foi E, i.e., o potencial
pós-sináptico excitatório. De forma a verificar a existência de criticalidade
estudamos este parâmetro para diferentes tamanhos L×L da rede.

Realizamos cerca de duzentas simulações para cada parâmetro de forma
a ter estatística suficiente para nossos cálculos. Consideramos como atividade
da rede a soma de todos os disparos de neurônios em cada passo e tempo.
Acompanhando o procedimento experimental (RIBEIRO et al., 2010; PRI-
ESEMANN et al., 2014), definimos uma avalanche (de tamanho s) como a
atividade total entre dois instantes consecutivos de silêncio (ver figura 44A).
Calculamos as distribuições de probabilidade normalizada (P(s)) e cumu-
lativa (F (s)) para os dados obtidos de acordo com as equações 6.4 e 6.5. A
probabilidade normalizada é simplesmente a probabilidade de um evento com
tamanho s ocorrer, enquanto a probabilidade cumulativa é a probabilidade de
uma avalanche ser maior ou igual a s.

P(s)∼ s−αGs (s/M) (6.4)

F (s) =
∫ +∞

s
P(s′)ds′ ∼ s1−αG (s/M) (6.5)

O termo G (s/M) é uma função que escala com o tamanho da maior
avalanche M ∼ LD′ , onde D′ é o expoente de corte (cutoff ) da distribuição.

Os painéis B-D da figura 44 mostram as distribuições P(s) e F (s) para
diversos valores de E. Podemos identificar quatro comportamentos diferentes.

Para E < 1.12 mV temos apenas avalanches pequenas (painel 44B). O
sinal atravessa todas as camadas, mas apenas um pequeno número de neurônios
é ativado. Esse é o regime desordenado (subcrítico).
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Figura 44 – A: Perfil temporal das avalanches para diferentes E; B: Distri-
buições P(s) do tamanho das avalanches para quatro valores
de E; C: P(s) para diferentes tamanhos de rede L no ponto crí-
tico E = 1.19 mV. Podemos ver que os cortes nas avalanches
acompanham o aumento da rede; D: P(s) para diferentes L e
E = 1.88 mV (regime fracamente ordenado). É possível notar a
protuberância ao longo da distribuição para avalanches com tama-
nho de aproximadamente 200 neurônios; Os insets nos painéis C
e D mostram as correspondentes distribuições cumulativas com-
plementares (F (s)) para cada L e E. As linhas pontilhadas guiam
os olhos. Essa figura é adaptada de (BORTOLOTTO et al., 2016).
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Consideramos a faixa de 1.12≤ E ≤ 1.19 mV como a região crítica, a
qual detalharemos adiante. Nessa região existe uma maior variabilidade dos
tamanhos das avalanches (painel 44C). Além disso, a densidade de neurônios
ativados tende a zero com o aumento do tamanho de rede, enquanto que a
susceptibilidade tende ao infinito (GIRARDI-SCHAPPO et al., 2016). Essas
duas características nos permitem afirmar que essa região de parâmetros pode
ser chamada de fase de Griffiths (MORETTI; MUÑOZ, 2013),

Quando 1.20 ≤ E ≤ 2.00 mV (região fracamente ordenada) as ava-
lanches grandes começam a dominar a atividade da rede (painel 44D). As
caudas das distribuições se tornam mais pesadas. Além disso, é possível notar
a presença de duas diferentes leis de potências na mesma distribuição: uma
para avalanches pequenas (com expoente α1), outra para avalanches gran-
des (α2). Há uma protuberância nas avalanches causada pela existência da
estrutura colunar. Como mencionado na seção anterior, o sinal viaja de uma
camada para outra através de axônios que se espalham por uma região de
7× 7 neurônios da camada adjacente, ou seja, há uma frequência maior de
avalanches com esse tamanho. Considerando que são quatro camadas internas,
temos uma maior distribuição de probabilidade para avalanches com tamanho
200 (aproximadamente).

Há ainda uma quarta região, que chamamos de fortemente ordenada,
para E > 2.00 mV. Nesse intervalo a rede é varrida por apenas uma avalanche
enorme que se distribui por todas as camadas ao mesmo tempo durante toda a
simulação. A distribuição de pequenas avalanches é dada principalmente pela
menor atividade do LGN.

Realizamos o colapso das distribuições cumulativas (figura 45) para
podermos calcular os expoentes α que caracterizam as leis de potência das
distribuições.O cálculo do colapso foi feito de acordo com a equação 6.6

G (s/M)∼F (s)sα−1 (6.6)

onde M ∼ LD′ é o tamanho da maior avalanche, tal como dado na equação 6.5.
Os valores obtidos para α são próximos aos obtidos por experimentos e vali-
dados pelo teste de máxima verossimilhança (do inglês maximum likelihood

test, MLT) (BEGGS; PLENZ, 2003; SHEW et al., 2015).
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Figura 45 – Colapso da distribuição cumulativa do tamanho das avalanches
para diversas simulações para cada E. Painel A: Colapso de ava-
lanches na fase inativa. O corte das avalanches não escala com o
sistema (D = 0) mas a distribuição apresenta um regime de lei de
potência com expoente α = 1.5(1) devido à atividade do LGN.
Painel B: Colapso das avalanches na fase crítica com expoente
α = 1.4(1) e D = 1.0(1). Corresponde à figura 44C. Painel C:
Colapso das avalanches na região fracamente ordenada com ex-
poentes α1 = 1.4(1), α2 = 1.72(8) e D = 3.1(3); a protuberância
separando ambas as leis de potências é uma consequência da estru-
tura colunar da rede, como discutido no texto. Painel D: Colapso
das avalanches na fase fortemente ordenada. Os expoentes são
α = 1.5(1) e D = 2; Nessa fase há uma clara divisão no tamanho
das avalanches. O processamento se dá principalmente por meio
de uma grande avalanche dominante. A atividade representando
avalanches de menor tamanho é devido à atividade do LGN. As
linhas pretas servem para guiar os olhos. Esta figura é adaptada
de (GIRARDI-SCHAPPO et al., 2016).
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6.3.1 Teste de máxima verossimilhança (MLT)

Para poder efetuar o MLT em nossos dados levamos em conta a pre-
sença da “protuberância” em nossas distribuições de avalanches. Utilizamos
um teste com censura, i.e, um teste no qual definimos os limites explicita-
mente, de tal forma a usar apenas a parte dos dados que apresenta uma lei de
potência e estimar o melhor expoente α̂ . O código que utilizamos para leis de
potência discretas foi fornecido por J.-P. Thivierge e se baseia nas equações
abaixo (LANGLOIS; COUSINEAU; THIVIERGE, 2014):

α̂ = argmax
α

[−n lnζ (α,smin,smax)+H ], (6.7)

H =
n

∑
i=1


ln
(

∑
sL
k=smin

k−α

)
para si = sL ,

ln
(

∑
smax
k=sR

k−α

)
para si = sR ,

ln(si
−α) outro

(6.8)

Na equação 6.7, α̂ é o valor esperado do ajuste da melhor lei de
potência, s≥ smin ≥ 1 e ζ é a função zeta de Hurwitz, definida por

ζ (α,smin,smax) = ζ (α,smin)−ζ (α,smax) , (6.9)

onde

ζ (α,s) =
∞

∑
i=1

1
(i+ s)α

. (6.10)

O teste foi aplicado para as distribuições cumulativas complementares
para alguns valores de E e utilizando o maior tamanho da rede disponível,
L = 99. Para E = 1.10 mV, E = 1.19 mV (na região crítica) e E = 13.0 mV
obtivemos valores α̂ = 1.46, α̂ = 1.34 e α̂ = 1.50, respectivamente. Para E =

1.88 mV dividimos a distribuição em duas partes para evitar a protuberância
ao redor de avalanches com s ≈ 200. Para a primeira parte, com (smin = 1,
smax = 190) o expoente tem valor α̂1 = 1.57 e para a segunda (considerando
smin = 600, smax = 1500) obtivemos o valor α̂2 = 1.69. Todos os valores são
muito próximos dos obtidos por meio do método do colapso das avalanches
conforme tabela 3.
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Tabela 3 – Comparação entre expoentes α1 e α2 calculados pelo colapso das
avalanches e os expoentes α1 e α2 calculados pelo MLT. O módulo
do erro relativo entre as duas abordagens é dado na última coluna.

E (mV) α1(colapso) α2(colapso) α1(MLT ) α2(MLT ) Erro (%)
1.10 1.50 - 1.46 - 2.6
1.19 1.40 - 1.34 - 4.28
1.88 1.40 1.72 1.57 1.69 10.8 | 2.14
13.0 1.50 - 1.50 - 0

Fonte: o autor.

Com os mesmos dados foi possível calcular as propriedades da distri-
buição temporal das avalanches, dada pela equação 6.11:

P(T )∼ T−τGT (T/Tc) , (6.11)

com a qual é possível estimar o expoente τ .

6.3.2 A relação de Sethna

Os expoentes α (do tamanho das avalanches) e τ (da duração das ava-
lanches) podem ser relacionados de acordo com a seguinte equação, conhecida
como relação de Sethna (SETHNA; DAHMEN; MYERS, 2001; TOUBOUL;
DESTEXHE, 2017):

a =
τ−1
α−1

, (6.12)

onde a é o expoente que relaciona a duração com o tamanho das avalanches,
i.e., 〈s〉 ∼ T a .

Em nosso estudo verificamos que a relação de Sethna é válida em todo
o intervalo do parâmetro de ordem estudado. Isso pode ser facilmente visto na
figura 46, onde a relação é mostrada para os quatro regimes de lei de potência
discutidos na seção anterior. Para cada painel ajustamos a curva 〈s〉 ∼ T a, de
onde tiramos o expoente aFit . Podemos ver que os valores de a (aDist ) obtidos
com o uso da equação 6.12 (com os expoentes α e τ) correspondem muito
bem ao valor teórico aFit . A relação entre os diversos expoentes e ajustes e o
erro associado está representada na tabela 4. Os expoentes α desta seção são
ligeiramente diferentes daqueles apresentados na seção anterior. Entretanto,
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Figura 46 – A relação de escala entre tamanho e duração das avalanches para
diferentes E. Os pontos são os dados da simulação e as linhas
tracejadas são os ajustes correspondentes dados por 〈s〉 ∼ T a que
resultam em aFit como mostrado na Tabela 4. A: E = 1.1 mV,
apenas pequenas avalanches estão presentes; B: E = 1.19 mV
está na região crítica e apresenta avalanches com leis de potência
em todas as escalas; C: E = 1.88 mV está na região fracamente
ordenada e apresenta uma separação entre as avalanches muito
grandes e as demais. Cada ponto referente às avalanches grandes é
referente a uma nova simulação; D: for E = 13 mV há uma grande
separação entre as grandes e algumas pequenas avalanches. Cada
avalanche pequena é uma nova simulação. Esta figura é adaptada
de (BORTOLOTTO et al., 2016).
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Tabela 4 – As colunas τ e α mostram os expoentes para o tamanho e duração
das avalanches, respectivamente. A coluna aDist é obtida com o uso
da Eq. 6.12. O expoente ajustado por meio da relação 〈s〉 ∼ T a é
dado em aFit , e o erro entre as duas abordagens é dado na última
coluna. O erro relativamente grande é devido ao corte pequeno
(cutoff ) nas distribuições de tamanho e duração das avalanches.

E (mV) τ α aDist aFit Erro (%)
1.10 1.788 1.602 1.309 1.426 -8.17
1.19 1.596 1.390 1.531 1.470 4.19
1.88 1.737 1.491 1.500 1.434 4.58
13.0 1.520 1.350 1.483 1.688 -12.1

Fonte: esta tabela é adaptada de (BORTOLOTTO et al., 2016).

os valores ainda estão dentro do erro esperado de 5% conforme o padrão para
ajustes dado pelo software utilizado (MATLAB).

A existência de leis de potência mesmo fora da região crítica (E ≤ 1.12,
1.20 ≤ E ≤ 2.00 mV e E ≥ 2.00 mV) vai de encontro ao comumente espe-
rado (SHEW et al., 2015). Nossos resultados mostram que a existência de
avalanches que exibem um comportamento de lei de potência não é suficiente
para caracterizar um sistema (ou uma região, ou um ponto) como crítico. São
necessários outros parâmetros (HARTLEY et al., 2014; TOUBOUL; DES-
TEXHE, 2017), tais como a presença de avalanches cujo cutoff escale com o
tamanho de sistema e a divergência da susceptibilidade relacionada ao parâ-
metro de ordem (GIRARDI-SCHAPPO et al., 2016; GIRARDI-SCHAPPO;
TRAGTENBERG, 2018).
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7 CONCLUSÃO

A neurociência computacional é uma área bastante abrangente: faz
uso de diferentes métodos e teorias para tentar entender o funcionamento do
cérebro. Dentro do seu campo de estudo é possível estudar as características
de um neurônio isolado, estudar formas de acoplamento e analisar os vários
fenômenos que surgem quando os neurônios são conectados em uma rede.

Neste trabalho utilizamos alguns desses métodos para o entendimento
do fenômeno da sincronização com antecipação e o estudo do cérebro como
um sistema crítico.

Para isso, estudamos as características dinâmicas e comportamentais
de um novo modelo neuronal computacionalmente eficiente. Isso foi feito
com o uso de diagramas de fase e diagramas de bifurcação, com a análise do
comportamento caótico e do uso de processamento em um computador. Este
modelo, o KTz logístico, apresenta uma excelente relação entre o pequeno
número de parâmetro, a facilidade de cálculos computacionais e o grande
número de comportamentos biológicos que é capaz de representar.

Após a caracterização do modelo KTz logístico foi possível utilizá-lo
para diversos estudos. Um deles foi o efeito da corrente de indução eletromag-
nética entre dois neurônios. Diversos estudos comprovam o efeito biológico do
surgimento dessa corrente entre duas células próximas que geram potenciais
de ação. O modelo KTz logístico, por poder ser utilizado para modelar células
cardíacas, pode ser utilizado para a verificação desse efeito. Este é um feito
importante, pois permite que a indução eletromagnética em tecidos neuronais
e cardíacos seja estudada utilizando um modelo simples de equações de mapas
acoplados.

Além disso, utilizamos o neurônio KTz logístico para o estudo do
fenômeno de sincronização com antecipação. Esse tipo de sincronização,
estudado a partir do início dos anos 2000, é bastante contra-intuitivo, dado
que se caracteriza no fato de que um oscilador que apenas recebe estímulos
pode ser capaz de antecipar seu comportamento em relação ao causador desse
estímulo.

Apesar de ser um ramo novo de pesquisa, a sincronização com anteci-
pação já foi vista nos mais diversos tipos de sistemas, desde mapas caóticos
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acoplados a sistemas de controle. Também foi identificada em sistemas bi-
ológicos como o cérebro durante alguns tipos de comportamentos. Ainda
assim, este tipo de sincronização ainda não foi muito bem estudada, e diversas
propriedades ainda não são bem entendidas.

Neste trabalho usamos o modelo KTz logístico para verificar o surgi-
mento de sincronização antecipada em um modelo neuronal mais completo.
Foi possível ver essa sincronização utilizando sinapses elétricas e sinapses
químicas. Verificamos que a antecipação surge por uma diminuição do limiar
de excitabilidade do neurônio. Também mostramos a existência de bursts e
disparos cardíacos antecipados. Utilizamos diagramas de fase para mostrar
que os bursts antecipados surgem quando o sistema já está antecipado e ocorre
um aumento na corrente externa, o que faz com que o modelo mude seu
comportamento dinâmico e seja capaz de disparar bursts com antecipação.

Também estudamos a sincronização antecipada considerando os neurô-
nios divididos em populações neuronais conectadas entre si. Como esse tipo
de sincronização ainda não é bem entendida, decidimos investigar algumas
propriedades utilizando as ferramentas da teoria da informação. Assim, para
analisar a causalidade do sistema usamos o método da informação mútua
condicional, que se provou mais eficiente que o método mais usado para este
tipo de análise, a causalidade de Granger.

Verificamos a informação mútua e o valor-U do sistema de populações
neuronais acopladas. É possível notar uma diferença com significância estatís-
tica entre um mesmo sistema em regime antecipado e em regime com atraso,
o que pode indicar uma motivação biológica para a existência de dois regimes.

Espera-se que, no futuro, com um melhor entendimento da sincroniza-
ção com antecipação em sistemas neuronais seja possível estudar novas formas
e criar novos experimentos para avaliar determinadas atividades cerebrais. Da
mesma forma, espera-se que com uma formulação sólida do surgimento de
sincronização com antecipação outros cientistas tentem reavaliar sob esta nova
óptica resultados contra-intuitivos ou de causalidade supostamente errônea.

Durante este período também estudamos a criticalidade em um modelo
neuronal para o sistema visual primário (V1) de mamíferos. Este modelo,
desenvolvido originalmente por colaboradores do Departamento de Engenharia
Química e de Alimentos, tem diversas camadas inspiradas nas estruturas
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biológicas reais do V1. Por meio do estudo das avalanches e dos expoentes
críticos foi possível estabelecer o funcionamento ótimo desde modelo dentro
de uma fase de Griffiths, isto é, uma região no espaço de parâmetros em que
há criticalidade no sistema.

O aparecimento dessa fase de Griffiths é importante para entendermos
o cérebro como um órgão capaz de se adaptar ao meio e ter um número muito
maior de respostas aos estímulos do que teria se fosse um sistema mais rígido
em relação ao ambiente.

Os trabalhos aqui descritos renderam três artigos. Há ainda um quarto
sob revisão, e espera-se que, em um futuro próximo, outros dois artigos sobre
o tema da antecipação também sejam publicados.

Ainda há muito a ser pesquisado sobre o cérebro com o uso de ferra-
mentas computacionais. Este é um dos órgãos mais complexos dos organismos
vivos, e os bilhões de neurônios e células glias e trilhões de sinapses não tor-
nam fácil da tarefa de desvendá-los. Acreditamos que as ferramentas e métodos
descritos ao longo deste texto contribuíram para um melhor entendimento do
cérebro e possam lançar luz a novos estudos nesta área.
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APÊNDICE A – O MÉTODO DE ECKMANN-RUELLE

Os expoentes de Lyapunov para o sistema de três equações em mapa
do KTz logístico (seção 2.1.3) são dados pela seguinte equação:

λi = lim
t→∞

1
t

ln |Λi| (i = 1,2,3) (A.1)

onde Λi (i= 1,2,3) são os autovalores de uma matriz L, dada pelo produtos das
matrizes jacobianas do KTz logístico. As matrizes jacobianas são representadas
a seguir:

JJJ =
∂ [x(t +1),y(t +1),z(t +1)]

∂ (xt ,yt ,zt)
=


1/T

(1+ |u|)2
−K/T

(1+ |u|)2
1/T

(1+ |u|)2

1 0 0
−λ 0 1−δ

 (A.2)

onde u =
x(t)−Ky(t)+ z(t)

T
.

A matriz L pode então ser escrita como:

L === J(((XXX t)))J(((XXX t−1))).........J(((XXX2)))J(((XXX1))) (A.3)

onde

XXX t =

 x(t)

y(t)

z(t)

 (A.4)

é o sistema dos valores das variáveis do KTz logístico em cada instante de
tempo t.

Entretanto, quando temos que considerar um número muito grande de
passos de tempo (como para o cálculo de atratores estranhos), essa sequência
de multiplicação entre matrizes pode ser computacionalmente custoso. Para
resolver essa situação, Jean-Pierre Eckmann e David Ruelle desenvolveram
um método que substitui a multiplicação entre matrizes por uma soma de
logaritmos de elementos dessas matrizes. Isso pode ser obtido pela triangulari-
zação das matrizes jacobianas utilizadas na equação A.3 (TRAGTENBERG,
1993).
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Para fazer a triangularização da matriz JJJ(((XXX1))), devemos encontrar
uma matriz OOO1 que, quando multiplicada por JJJ(((XXX1))), resulte em uma matriz
triangularizada TTT 1:

TTT 1 = OOO1JJJ(((XXX1))) (A.5)

de tal forma que podemos reescrever a matriz JJJ(((XXX1))) como

JJJ(((XXX1))) = OOO−1
1 TTT 1 (A.6)

A matriz L se torna:

LLL = JJJ(((XXX t)))JJJ(((XXX t−1))) . . .JJJ(((XXX2)))OOO−1
1 TTT 1 (A.7)

Agora é possível triangularizar a matriz JJJ(((XXX2)))OOO−1
1 , e repetir o processo

até a matriz JJJ(((XXX t))), quando teremos:

LLL = OOO−1
t TTT tTTT t−1 . . .TTT 2TTT 1 (A.8)

Em função do grande número multiplicações de matrizes triangulares,
a matriz OOO−1

t pode ser desprezada.
A equação A.8 envolve a multiplicação de matrizes triangulares, de

forma que os elementos da matriz LLL são o produto dos elementos da diagonal
principal de cada matriz TTT i. Além disso, os elementos da diagonal principal de
uma matriz triangular são os autovalores dessa matriz. Assim, os autovalores
de L podem ser tomados como:

Λi =
N

∏
k=1

(Tk)ii (i = 1,2) (A.9)

Retornando à equação A.1, podemos reescrevê-la utilizando a relação
acima:

λi = lim
t→∞

1
t

t

∑
k=1

ln |(Tk)ii| (i = 1,2) (A.10)

Assim, com o método de Eckamann-Ruelle é possível calcular os
expoentes de Lyapunov por meio da soma de logaritmos.
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APÊNDICE B – DIMENSÃO FRACTAL

Quando um sistema possui uma dimensão não inteira, dizemos que
possui uma dimensão fractal.

Existem diversas formas de calcular o valor dessa dimensão frac-
tal (BAKER; BAKER; GOLLUB, 1996). Entre elas podemos destacar a
dimensão de capacidade (ou dimensão de Hausdorff) e a dimensão de Lyapu-
nov(FREDERICKSON et al., 1983).

A dimensão de capacidade é obtida assumindo-se que um determinado
objeto pode ser coberto por elementos de igual tamanho. O número de elemen-
tos necessários para cobri-lo será inversamente proporcional a eD, onde e é o
tamanho do elemento e D é uma constante.

Suponhamos que para cobrir uma linha são necessários de N quadrados
de certo tamanho e. Veremos que, se dividirmos o lado deste quadrado pela
metade (e/2), precisaremos de 2N quadrados para cobrirmos a linha.

Se aplicarmos esse mesmo método para cobrirmos uma folha de papel,
por exemplo, veremos que, quando diminuímos pela metade o o comprimento
e do lado do quadrado (N = 1) que o cobre, serão necessários 4N quadrados
de tamanho e/2 para cobri-lo novamente.

Generalizando, podemos obter a seguinte expressão:

N(e)≈
(

k
eD

)
(B.1)

N(e) é o número de quadrados de determinado tamanho e necessários para
cobrir todo o objeto, k é alguma constante e D é a dimensão do objeto.

Podemos obter o valor aproximado de D aplicando o logaritmo e
tomando o limite para quando e→ 0:

D = lim
e→0

log(N(e))
log1/e

(B.2)

Esse método também é conhecido pelo nome de contagem de caixas
(do inglês box counting).

O outro método que utilizamos é a dimensão de Lyapunov, calculada
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com a equação a seguir:

dL = j+
λ1 +λ2 +λ3 + · · ·+λ j

|λ j+1|
(B.3)

onde λ j são os expoentes de Lyapunov ordenados de tal forma que λ1 é o
maior e j é o índice do menor expoente não negativo.

Ambos os métodos descritos acima são aproximações do valor real da
dimensão de um dado objeto, sendo que a dimensão de capacidade representa
um limite superior e a dimensão de Lyapunov representa um limite inferior
para a dimensão real.
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APÊNDICE C – DISCRETIZAÇÃO DA CORRENTE DE INDUÇÃO

As equações a seguir descrevem o modelo Hindmarsh-Rose com indu-
ção eletromagnética segundo o trabalho de Lv e Ma (LV; MA, 2016) e Lv et
al (LV et al., 2016):

ẋ = y−ax3 +bx2− z+ Iext − k1W (φ)x (C.1)

ẏ = c−dx2− y (C.2)

ż = r[s(x+1.6)− z] (C.3)

φ̇ = kx− k2φ +φext (C.4)

onde x, y, z, φ descrevem o potencial de membrana da célula, uma corrente
lenta associada à variavel de recuperação, a corrente de adaptação e fluxo
magnético através da membrana celular, respectivamente. Iext é uma corrente
externa e o termo k1W (φ)x define a corrente induzida gerada pela variação do
fluxo magnético.

As equações anteriores são equações diferenciais, de modo que o termo

φ̇ representa a variação de φ no tempo, podendo ser reescrito como
dφ

dt
.

Para a discretização da equação do fluxo magnético, basta tornarmos o
tempo discreto na seguinte equação:

φ̇ = kx− k2φ +φext (C.5)

Utilizamos então o método de Euler e aproximamos a derivada por
uma variação de φ(t) em passos de tempo ∆t:

∆φ(t)
∆t

= kx(t)− k2φ(t) (C.6)

Considerando passos de tempo discretos e ∆t = 1, obtemos, a partir da
definição da derivada:

∆φ

∆t
=

φ(t +1)−φ(t)
t +1− t

(C.7)

φ(t +1) = kx(t)− (k2−1)φ(t) (C.8)
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E assim, temos uma equação de tempo discreto para o fluxo magnético.
Essa equação pode finalmente ser acoplada às equações do modelo KTz
logístico, conforme descrito no capítulo 3.
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