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T
odos os dias somos expostos a uma gama de es-
tímulos sensoriais como imagens, sons, cheiros, 
sabores e toques. Obviamente é o cérebro que 
processa informações sobre o mundo externo e 

as torna conscientes – assim, somos capazes de saborear 
uma refeição, sentir os aromas de uma taça de vinho ou 
desfrutar uma boa música. Muitos neurocientistas con-
sideram que o cérebro seja, na verdade, um grande mo-
delador. Em ciências, a palavra “modelo” se refere a uma 
representação de algo real – por exemplo, o desenho de 
um objeto, um trem em miniatura e equações matemáticas 
que simulam fenômenos naturais. 

Mas o que o cérebro modela? A realidade. O órgão 
cria uma representação interna, isto é, um modelo para 

Sabores em 
ondas cerebrais
cientistas tentam entender como o cérebro processa 
informações por meio da atividade individual dos neurônios. 
pesquisas recentes mostram como o cérebro apreende e 
decodifi ca o que chamamos de realidade 
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nós mesmos do ambiente externo ao 
corpo, ou pelo menos de parte dele. Por 
exemplo, do amplo espectro de ondas 
eletromagnéticas que nos atravessam 
diariamente, somos capazes de detectar 
uma pequena parte por meio do sentido 
da visão – não enxergamos as ondas de 
rádio, as micro-ondas ou os raios ultra-
violeta. Similarmente, detectamos uma 
diminuta parcela das ondas mecânicas 
do ar pela audição; o cérebro transforma 
essas ondas em percepções sonoras. 
Como argumentava o filósofo irlandês 
George Berkeley (1685-1783), uma ár-
vore ao cair não faz barulho se não há 
um cérebro para ouvir – teríamos, sem o 
espectador, apenas ondas no ar. A noção 
oriunda da física de que a realidade de-
pende de observador tem correspondên-
cia em neurociências. A realidade de um 
cachorro, por exemplo, conta com sons 
que não são audíveis para nós, mas que o 
sistema cerebral canino é capaz de captar.

Como o cérebro cria representações 
internas do mundo externo? De forma geral, 
estímulos sensoriais são traduzidos em 
impulsos elétricos – chamados potenciais 
de ação – por neurônios periféricos espe-
cializados, e esses impulsos, por sua vez, 
são transmitidos ao cérebro. Acontece que 
o cérebro dispõe de bilhões de neurônios 
que se conectam de forma bastante com-
plexa. Muitos neurocientistas devotam sua 
carreira a estudar possíveis mecanismos de 
codificação neuronal, um termo técnico que 
se refere a como os estímulos externos são 
transformados em respostas neuronais e de 
que forma, por meio delas, apreendemos as 
sensações e percepções, muitas das quais 
subjetivas (tente, por exemplo, descrever o 
que é “doce” ou “vermelho”). A codificação 
neuronal é também uma grande área de 
pesquisa para outras representações inter-
nas geradas pelo cérebro, como nossas me-
mórias, pensamentos e emoções. Muitos 
consideram que desvendar o código neural 
é o Santo Graal da neurociência. 

Uma das maneiras de descobrir como 
a codificação neuronal ocorre é pelo 
estudo da decodificação neuronal. Deco-
dificar significa obter informação sobre o 
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estímulo apresentado com base na análise da 
atividade cerebral. Por meio de diferentes téc-
nicas experimentais, somos hoje capazes de 
coletar sinais gerados pelo cérebro em várias 
escalas, por um único neurônio (microeletro-
dos permitem detectar o momento de emissão 
de potenciais de ação), e também sinais oriun-
dos de grandes populações neuronais, como 
no caso de registros eletroencefalográficos 
(EEG). As tentativas de decodificação ocorrem 
com o uso de ferramentas matemáticas im-
plementadas em algoritmos computacionais. 
Dizemos que há informação sensorial em um 
sinal se sua análise digital é capaz de revelar 
características do estímulo.

Codificação e decodificação neuronal, por-
tanto, referem-se a relações entre estímulos e 
respostas. Esse problema mais geral pode ser 
abordado com o auxílio de um campo da mate-
mática criado para o estudo da comunicação, 
na primeira metade do século passado, pelo 

cientista Claude Shannon, pesquisador dos 
Laboratórios Bell, nos Estados Unidos (veja 
quadro na pág. ao lado).

Shannon desenvolveu as bases teóricas para 
a quantificação da informação. Sua abordagem 
criou uma poderosa ferramenta matemática 
para detectar relações entre conjuntos de 
dados: trata-se da informação mútua. Essa 
medida é empregada por neurocientistas para 
o estudo da codificação neuronal, por exemplo, 
para determinar o quanto há de informação na 
atividade de um neurônio da região gustativa 
do cérebro sobre o sabor de um suco.

CONTANDO INFORMAÇÕES
Com o uso da abordagem matemática intro-
duzida por Shannon, vem sendo mostrado 
que de fato existem regiões do cérebro onde 
neurônios codificam informação do mundo 
externo captada por nossos sentidos. A relação 
entre estímulo e resposta é muitas vezes evi-
dente em neurônios que estão na periferia do 
nosso corpo e transmitem informação sensorial 
ao cérebro. Por exemplo, existem neurônios 
sensíveis à temperatura da pele; eles disparam 
muito pouco a 37 oC, mas aumentam sua fre-
quência de disparo para dez vezes por segundo 
a 35 oC e para 30 vezes por segundo quando a 
pele é esfriada a 33 oC. Há casos similares de 
codificação por taxa de disparo em neurônios 
periféricos sensíveis à pressão, à vibração e ao 
estiramento da pele. Contudo, a maneira como 
a codificação neuronal ocorre em neurônios 
centrais está longe de ser tão óbvia assim. Cien-
tistas ainda buscam descobrir como neurônios 
se organizam para gerar representações que 
levam a nossas percepções do mundo exterior.

A teoria da informação de Shannon tem 
sido aplicada para buscar possíveis codifica-
ções não só na taxa de disparo, mas também 
em atributos mais complexos, chamados 
de alta ordem. Segundo algumas teorias a 
formação de nossas percepções depende da 
sincronia de disparos de grupos de neurônios, 
denominados assembleias neuronais, cujos 
constituintes podem se localizar em diferentes 
regiões do cérebro. Imagine que a representa-
ção interna de um morango ocorra somente 
quando os neurônios A, B e C disparam 
conjuntamente, mas não de forma isolada. 
Isoladamente, o neurônio A poderia codificar 

O FILÓSOFO IRLANDÊS 
GEORGE BERKELEY 
(1685-1783) afirmou 
que uma árvore ao cair 
não faz barulho se não 
há um cérebro para 
ouvir; teríamos, sem o 
espectador, apenas ondas 
no ar. A noção oriunda da 
física de que a realidade 
depende de observador 
tem correspondência em 
neurociências
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a forma; B, o gosto; e C, a cor do morango – 
e esses mesmos neurônios participariam de 
outras assembleias neuronais. No caso, o C 
poderia contribuir também para outro grupo 
neural que representasse uma flor vermelha.

Pesquisas atuais estão ainda buscando 
entender a dinâmica das representações neu-
rais, isto é, como a informação na atividade de 
neurônios muda com o tempo. Quando prova-
mos uma comida, há neurônios que indicam 
a sensação de toque na língua, neurônios que 
disparam diferentemente para doce ou salgado 
e outros ainda que codificam a palatabilidade, 
isto é, se o gosto é bom ou ruim. Eles seriam 
ativados em diferentes momentos após o estí-
mulo gustativo. Linhas modernas de pesquisa 
têm investigado também se outros sinais pro-
duzidos pelo cérebro, além dos potenciais de 
ação, codificam informação sensorial.

VARIAÇÕES RÍTMICAS 
A doutrina do neurônio estabelecida no início 
do século passado pelo neurocientista es-
panhol Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) 
ainda hoje permanece sólida. Seu principal 
postulado é a afirmação de que o neurônio é 
a unidade fundamental de funcionamento do 
sistema nervoso (outras teorias postulavam 
que o cérebro é composto de uma malha 
contínua de células). Ramón y Cajal ganhou o 
Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1906 e é 
considerado o pai da neurociência moderna, 
que permanece muito centrada em estudar a 
atividade dos neurônios. Contudo, os mesmos 
microeletrodos utilizados para registrar os 
potenciais de ação são também capazes de 
captar outro tipo de sinal, conhecido como 
potencial de campo local (LFP, do inglês, local 
field potential), uma espécie de EEG, só que 
registrado não no escalpo, mas diretamente 
no tecido cerebral (veja figura 1).

Enquanto os disparos neuronais atuariam 
por meio de um código que assume valores 
discretos (digamos, 0 para não disparo e 1 para 
disparo), o sinal de LFP atinge valores contínuos 
de voltagem a cada instante do tempo (digamos, 
-0,34 mV, 0,12 mV, 0,05 mV etc.). A origem do 
LFP ainda é discutida; muitos acreditam que ele 
reflita a atividade sináptica sincronizada de neu-
rônios, isto é, enquanto os disparos neuronais 
estariam relacionados à saída de um neurônio, o 

SHANNON E A MATEMÁTICA  
DA COMUNICAÇÃO 
Claude Shannon (1916-
2001) é conhecido como o 
pai da teoria da informação, 
o ramo da matemática que 
estuda a quantificação da 
informação e que serve de 
base teórica para a com-
pressão, codificação, trans-
ferência e decodificação da 
informação. Essas questões 
já haviam sido abordadas 
de forma prática previa-
mente, como na máquina 
de tear de Jacquard, que lia 
informação codificada em 
cartões perfurados (1804), 
e no telégrafo elétrico, que 
utilizava o código Morse 
para transmissão de men-
sagens (1837).

Shannon mostrou que a quantidade de informação não 
está associada ao seu significado, mas sim à sua incerteza. 
A quantidade de informação transmitida na sentença “Fez 
sol em Natal” é menor do que em “Choveu em Natal”, visto 
que a primeira é mais comum. Shannon criou uma unidade 
de medida para informação, o bit. Por exemplo, a quanti-
dade de informação em um lance de cara ou coroa é de 1 
bit. Shannon mostrou também que qualquer mensagem 
poderia ser traduzida em sequências de zeros e uns e que a 
informação da mensagem corresponde ao tamanho da se-
quência. Shannon desenvolveu ainda o importante conceito 
de informação mútua, que estima a quantidade de informa-
ção que obtemos sobre determinada variável (por exemplo, 
“o número sorteado por uma roleta”) a partir do resultado 
de outra (“a roleta parou em número preto”). A informação 
mútua é zero quando as duas variáveis são independentes 
e máxima quando são equivalentes.

Quando publicou seu manuscrito em 1948, Shannon traba-
lhava nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da Bell, 
empresa que oferecia serviços de telefonia nos Estados Unidos 
e Canadá e transmitia vastas quantidades de informação por 
todo o mundo, apesar de não conseguir medir essa quantidade. 
As contribuições de Shannon transformaram o conceito de in-
formação, antes confuso e nebuloso, em algo concreto e quan-
tificável. Atualmente, a teoria da informação tem aplicações em 
diversas áreas do conhecimento como, engenharia, linguística, 
economia, física e biologia.
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LFP representaria a entrada 
de informação na célula. Em 
todo caso, há consenso em 
afirmar que os tempos de 
disparos de potenciais de 
ação proveem informação no 
âmbito de neurônios isolados 
e que o LFP é um sinal resul-
tante da atividade média de 
uma população de neurônios 
próximos ao eletrodo.

O LFP pode exibir varia-
ções rítmicas de voltagem, 
conhecidas como ondas ce-

rebrais. É comum dividir a análise do LFP em 
suas diferentes bandas de frequência. Como 
demonstrado pelo matemático francês Joseph 
Fourier (1768-1830), um sinal contínuo pode ser 
representado pela soma de senos e cossenos. 
Nesse sentido, o LFP é composto de ondas ce-
rebrais de diferentes frequências e amplitudes, 
e hoje em dia empregamos análises espectrais 
para estudar essas componentes. Entender o 
que gera essas ondas cerebrais observadas no 
LFP e para que servem tem envolvido o esforço 
de diversos cientistas experimentais e teóricos 
nas últimas duas décadas.

O córtex é a camada mais externa do cérebro 

e possui áreas especializadas na codificação 
de cada sentido. Em um trabalho liderado pelo 
físico italiano Stefano Panzeri, publicado em 
2008, foram registrados sinais de LFP do córtex 
visual de macacos enquanto assistiam a um 
filme. Para surpresa de muitos, medidas de 
informação mútua foram capazes de demons-
trar que algumas componentes de frequência 
do LFP tinham informação sobre os estímulos 
visuais. Os pesquisadores mostraram ainda 
que as ondas cerebrais e os potenciais de ação 
codificavam informações independentes e que a 
análise conjunta dos sinais era mais informativa 
sobre o estímulo do que a análise isolada. Em 
2009, Panzeri e colaboradores obtiveram resul-
tados similares para sinais de LFP registrados 
no córtex auditivo (que no caso continham in-
formação sonora). Esses trabalhos chamaram a 
atenção da comunidade científica por sugerir que 
as ondas cerebrais e os disparos dos neurônios 
podem interagir sinergicamente na construção 
de representações internas.

Mais recentemente, em uma colaboração 
do Instituto do Cérebro da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte (UFRN) com 
o grupo do neurocientista Donald Katz, da 
Universidade Brandeis, nos Estados Unidos, 
aplicamos as ferramentas matemáticas de 

CODIFICAÇÃO 
NEURONAL é um 
termo técnico que 
se refere a como os 
estímulos externos 
são transformados em 
respostas neuronais; por 
meio delas, apreendemos 
sensações e percepções, 
muitas das quais 
subjetivas, como “doce” e 
“vermelha”, tão difíceis de 
serem explicadas

Todo e qualquer 
gosto que podemos 
vir a experimentar 
já se encontra no 
cérebro; a questão 
é como ativar a 
combinação certa  
de neurônios e  
ondas cerebrais  
que o identifica
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Shannon em registros de LFP obtidos no 
córtex gustativo de ratos enquanto provavam 
diferentes sabores básicos (amargo, azedo, 
doce e salgado). Devido a características do 
nosso protocolo experimental, nessa pesquisa 
fomos capazes de estudar como o nível de 
informação mútua no LFP evoluía no tempo 
após a apresentação dos estímulos gustativos, 
o que não havia sido investigado previamente. 

Nossos resultados mostraram que, para o 
sentido da gustação, o LFP também carrega 
informação sensorial. Descobrimos ainda que 
ondas cerebrais de diferentes frequências co-
dificam informação de maneira independente 
entre si e em relação aos disparos dos neurô-
nios. Observamos também que a quantidade 
de informação variava com o tempo de forma 
dependente da faixa de frequência: algumas 
ondas cerebrais eram mais rápidas, e outras 
mais lentas, em fornecer informação sobre 
o estímulo. Uma possibilidade é que essas 
diferentes faixas de frequência codifiquem 
atributos distintos do estímulo, como gosto 
e palatabilidade. Nosso trabalho mostrou, 
portanto, que existe informação sobre os 
sabores nas ondas cerebrais e revelou tam-

bém essa dinâmica, expandindo assim os 
resultados alcançados alguns anos antes.

É sempre interessante observar que as mo-
léculas de uma comida que conferem seu sabor 
não vão ao cérebro. Quando provamos um suco 
de uva, sentimos seu gosto típico não porque 
uma molécula da uva atingiu o cérebro, mas 
devido a uma ativação específica de neurônios 
e ondas cerebrais no córtex gustativo. Todo e 
qualquer gosto que podemos vir a experimentar 
já se encontra no cérebro; a questão é como 
ativar a combinação certa de neurônios e ondas 
cerebrais que o codifica. Alguns pacientes com 
epilepsia, por exemplo, podem ter a sensação 
espontânea de sentir gostos nunca antes ex-
perimentados devido a uma ativação anormal 
do córtex gustativo. Cabe aqui uma analogia 
entre neurociência e música: todas as possíveis 
melodias a serem tocadas em um violão já se 
encontram nele, o instrumento tem potencial de 
tocá-las, mas para que isso aconteça as cordas 
precisam vibrar de maneira específica. Nosso 
cérebro, de certa forma, se comporta como um 
instrumento musical. Se tocado da maneira 
certa, produz ondas cerebrais que podem nos 
levar às mais prazerosas sensações.
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ONDAS E DISPAROS

Ilustração do registro da atividade cerebral por microeletrodo em um rato exposto a estímulos gustativos. Estratégias de 
filtragem são usadas para separar o sinal de LFP (ondas cerebrais) e os disparos neuronais (potenciais de ação). No exem-
plo, o microeletrodo captou o disparo de três neurônios individuais, que, como mostrado no gráfico menor, foram distin-
guidos com base no formato dos disparos. Os traços no gráfico de baixo mostram o momento de disparo de cada neurô-
nio separadamente. Curiosament e, este último gráfico, utilizado em estudos de codificação neuronal, lembra um código 
de barras. Pesquisas recentes sugerem que tanto os disparos neuronais quanto o LFP possuem informação sensorial.


