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Resumo

Avalanches neuronais são padrões espaço-temporais de atividade que ocorrem espontanea-
mente nas camadas super�ciais do córtex mamífero sob várias condições experimentais. Estu-
dos anteriores em fatias cerebrais e cultura de tecidos mostraram que a distribuição de tama-
nhos P(s) de avalanches neuronais obedece à uma relação de lei de potência: P(s)∼ s−α , com
expoente α ' 3/2. Isso é compatível com a idéia de que redes neuronais in vitro operam em re-
gime crítico, mas pouco se sabe sobre as propriedades das avalanches neuronais in vivo. Nessa
dissertação foi investigada a estatística das avalanches neuronais em registros extracelulares de
potenciais de ação (disparos) obtidos de ratos cirurgicamente implantados com multi-eletrodos.
Os animais foram continuamente registrados por várias horas ao longo do ciclo sono-vigília,
antes, durante e depois de uma sessão de exploração de objetos novos. Também foram regis-
trados animais sob efeito de anestesia. Em particular, procuramos assinaturas estatísticas nos
registros in vivo que permitissem testar a hipótese de criticalidade no cérebro.

Os dados foram divididos em bins temporais ∆t. Uma avalanche foi de�nida como uma
sequência de bins nos quais a atividade é não-nula. Realizamos análises estatísticas com res-
peito ao tamanho (número de disparos) s, a duração d e o intervalo τ entre avalanches, para
um dado ∆t. Observamos que a estatística das avalanches neuronais varia de acordo com a fase
do ciclo sono-vigília. Para qualquer fase, avalanches mais longas e maiores se tornam mais
frequentes após a experiência de exploração. Encontramos distribuições de tamanhos que se
assemelham à distribuição lognormal: P(s)∼ s−1 exp[−c(ln(s)−b)2]. Estudamos um modelo
de autômatos celulares excitáveis e mostramos que distribuições como essas podem ser obtidas
em um sistema no ponto crítico quando há subamostragem. Ou seja, sistemas que exibem dis-
tribuições de tamanhos do tipo lei de potência quando a medida das avalanches é realizada em
todos os elementos da rede, apresentam distribuições que se assemelham à lognormal quando
apenas uma pequena parte de seus elementos excitáveis é utilizada para fazer as medidas.

Além disso, exploramos a dinâmica temporal e observamos que a família de distribuições
de intervalos D(τ;sc) entre avalanches consecutivas com tamanho s ≥ sc obedecem a uma
lei de escala: D(τ;sc) = R(sc)F(τR(sc)), onde R(sc) = 〈τ〉−1 e F é uma função de escala.
Os resultados são semelhantes às leis de escala encontradas em clarões solares (solar �ares),
incêndios �orestais, fraturas, terremotos e outros sistemas. A presença de lei de escala na
dinâmica temporal do sistema é compatível com a idéia de criticalidade auto-organizada e
foi encontrada nos mais diversos estados comportamentais, regiões do cérebro e períodos da
experiência nos ratos estudados.

Palavras-chave: Neurociência, Mecânica Estatística, Criticalidade Auto-Organizada, Autômatos
Celulares, Percolação Direcionada.
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Abstract

Neuronal avalanches are spatiotemporal patterns of neuronal activity that occur spontaneously
in super�cial layers of the mammalian cortex under various experimental conditions. Previous
studies in brain slices and cultured cells have shown that the distribution of sizes P(s) of neu-
ronal avalanches obeys a power law relationship: P(s)∼ s−α , with exponent α ' 3/2. This is
compatible with the idea that neuronal networks in vitro operate in a critical regime, but little
is known about the properties of neuronal avalanches in vivo. In this dissertation the statistics
of neuronal avalanches, obtained from extracellular action potential recordings (spikes) in rats
surgically implanted with multielectrode arrays, were investigated. The animals were conti-
nually recorded for many hours across the sleep-wake cycle, before, during and after a novel
object exploration task. Anesthetized rats were also recorded. In particular, we sought statisti-
cal signatures in the in vivo recordings that allowed us to test the hypothesis of criticality in the
brain.

The data were divided in temporal bins ∆t. An avalanche was de�ned as a sequence of
bins with non-null activity. We have done statistical analysis regarding the size (number of
spikes) s, duration d and interval τ between avalanches, for a given ∆t. We observed that the
statistics of neuronal avalanches vary depending on the behavioral state. In any state, longer
and larger avalanches become more frequent after the objects exploration experiment. We
found distributions of size similar to the lognormal distribution: P(s)∼ s−1 exp[−c(ln(s)−b)2].
We studied an excitable cellular automaton model and showed that similar distributions can
be obtained from a system in its critical point when there is undersampling. In other words,
systems exhibiting power law size distributions when the recordings are made from all network
sites, exhibit lognormal-like distributions when only a small fraction of the network elements
are measured.

In addition, we explored the temporal dynamics and observed that the family of distributi-
ons of intervals D(τ;sc) between consecutive avalanches with size s ≥ sc obeys a scaling law:
D(τ;sc) = R(sc)F(τR(sc)), with R(sc) = 〈τ〉−1 and F a scaling function. The results are simi-
lar to scaling laws found in solar �ares, forest �res, fractures, earthquakes and other systems.
The presence of scaling in the temporal dynamics of the system is compatible with the idea
of self-organizing criticality and was found independently of the behavioral state, brain region
and experiment period.

Keywords: Neuroscience, Statistical Mechanics, Self-Organized Criticality, Cellular Auto-
mata, Directed Percolation.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Nessa dissertação apresentamos um estudo estatístico de redes neuronais in vivo. Nos basea-
mos, essencialmente, no trabalho pioneiro de Beggs & Plenz, que estudaram redes neuronais in
vitro [4]. Sabe-se que redes neuronais exibem diversos padrões de atividade, incluindo oscila-
ções, sincronia e ondas. Um outro modo de atividade, presente em redes compostas por várias
unidades não-lineares interagentes, é objeto de estudo na Física. Avalanches [45], terremotos
[26], incêndios �orestais [39], entre outros, são exemplos de atividades que se propagam em
sistemas organizados em um estado crítico, no qual os tamanhos dos eventos não têm escala
característica, sendo descritos por leis de potência. Trabalhos teóricos sugeriram que esse tipo
de propagação está também presente em redes neuronais [8, 13, 29, 19]. Beggs & Plenz, dis-
postos a veri�car se essa hipótese era válida para redes de neurônios vivos e se a criticalidade é
uma característica robusta dessas redes, �zeram medidas do que eles chamaram de �avalanches
neuronais� e observaram que a propagação de tais avalanches obedece uma lei de potência com
expoente −3/2 para o tamanho dos eventos. Essa medida é compatível com o que é descrito
pela teoria para um processo de rami�cação crítico [28, 66]. A teoria de processos de rami�ca-
ção é uma generalização do processo de Galton-Watson para o estudo da extinção de nomes de
famílias [61]. O processo consiste, basicamente, no seguinte: a cada �geração�, cada elemento
da rede tem probabilidade p de gerar um �descendente�. A teoria mostra que quando o nú-
mero médio de ancestrais por elemento da rede (ou parâmetro de rami�cação σ ) é 1, o sistema
se encontra no ponto crítico. Beggs & Plenz �zeram a medida de σ nas redes neuronais que
eles estudaram e mostraram σ ' 1 corresponde a uma distribuição de tamanhos de avalanches
compatível com uma lei de potência com expoente −3/2.

Motivados por esses resultados, estudamos as propriedades das avalanches neuronais in
vivo, para veri�car se as características encontradas nas redes in vitro estão presentes. Decidi-
mos fazer as medidas nas séries de disparos dos neurônios, em oposição ao trabalho de Beggs
& Plenz, o qual foi feito através de medidas de potencial de campo local (LFP). O LFP é um si-
nal eletro�siológico que está relacionado à soma de toda a atividade sináptica dendrítica em um
volume local. Acredita-se que o LFP represente a chegada sincronizada de informação na área
acessada. Já os disparos dos neurônios correspondem à saída de informação, representando
melhor a atividade em uma dada área do cérebro [42, 37]. Avalanches medidas a partir dos
disparos de neurônios já foram estudadas anteriormente, mas para culturas de neurônios dis-
sociados, ou seja, in vitro, levando a resultados similares aos encontrados por Beggs & Plenz
[46].

O principal objetivo do nosso trabalho é validar a hipótese de que o cérebro do rato funciona
em um regime crítico. Em tese, existem muitas vantagens em um cérebro operando no ponto
crítico. Entre elas estão ótima capacidade computacional [6], ótima transmissão de informação
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1.1 SONO 2

[4], máximo número de estados meta-estáveis [27] e máxima sensitividade aos estímulos sen-
soriais [35]. É importante ressaltar que as medidas foram feitas em ratos livres, em contraste
com trabalhos em ratos anestesiados [24] e macacos com liberdade restrita [50]. Além disso,
procuramos caracterizar a estatística das avalanches neuronais nos diferentes estados compor-
tamentais nos quais os animais podem ser encontrados, como vigília ou sono.

A dissertação está organizada da seguinte maneira. No Capítulo 2, apresentamos os méto-
dos utilizados para obtenção dos dados e algumas características gerais dos ratos e dos neurô-
nios medidos. No Capítulo 3, de�nimos as avalanches neuronais e exploramos a estatística
presente nas medidas realizadas. No Capítulo 4, explicamos os resultados através de simula-
ções e apresentamos evidências de criticalidade no sistema. No Capítulo 5, fazemos um resumo
dos resultados obtidos e discutimos sobre a continuação do trabalho e possíveis atividades para
o futuro. Antes de prosseguir para a descrição dos métodos utilizados e dos resultados, vamos
fazer uma breve introdução sobre o sono.

1.1 Sono

Sabemos que o sono é um estado natural de descanso e que é observado em todos os mamíferos,
aves, répteis, anfíbios e até mesmo peixes. Na maioria dos animais estudados o sono é funda-
mental para a sobrevivência. Além do papel importante do sono na redução de gasto energético
e reposição de metabólitos, acredita-se atualmente que ele é bené�co para a consolidação de
memórias e o aprendizado [52]. Vários trabalhos apoiam essa idéia [47, 64, 57, 38, 51, 53, 34],
que tem como argumento mais forte o fato de que existem, durante o sono, reverberações e
repetições de padrões de atividades que ocorreram durante os estados de vigília precedentes.
Porém, existem algumas objeções a essas idéias. Como, por exemplo, o fato de que essas re-
ativações durante o sono só foram observadas em certas regiões do cérebro, e mesmo assim
foram súbitas; além disso reativações dependentes de experiências anteriores foram observadas
em todos os estados comportamentais, incluindo a vigília. Alguns consideram que as evidên-
cias do papel do sono na consolidação das memórias são inconclusivas [60] e que os resultados
são contraditórios [59]. Outras propostas para função do sono foram formuladas, como o es-
quecimento de memórias já sem valor [30, 16, 17] e o ajuste dos parâmetros que controlam a
dinâmica cerebral, para que possamos permanecer em um estado de criticalidade [49].

Para os propósitos das nossas medidas, podemos dividir o sono em duas fases. A fase cha-
mada de sono de ondas lentas (SWS), também conhecida como sono profundo, é caracterizada
pela presença de atividade cerebral em baixas frequências (ondas δ ∼ 4 Hz) e altas amplitudes.
É incomum a presença de sonhos nessa fase, ao contrário do que ocorre na fase conhecida como
movimento rápido dos olhos (REM). No REM, que é caracterizado por atividades na faixa θ de
frequências (∼ 8 Hz) no hipocampo, quase idêntico aos padrões de vigília durante exploração,
os sonhos são mais vívidos e costumamos lembrar deles com mais facilidade do que os que
ocorrem (raramente) no SWS. O REM é o último estágio do ciclo do sono, ocorrendo após
o SWS (em animais privados de sono ou narcolépticos, transições que parecem omitir SWS
acontecem). Após o �m do intervalo de sono REM, o animal acorda.



CAPÍTULO 2

Descrição do experimento

Para investigar a dinâmica presente na atividade cerebral in vivo, acessamos os padrões espaço-
temporais durante a atividade neuronal em andamento, através da medida dos tempos nos quais
os neurônios disparam. Os resultados exibidos aqui foram obtidos por meio do estudo de um
total de 10 ratos machos adultos da linhagem Long-Evans, com peso entre 300 g e 350 g. Os
10 animais estão divididos em dois grupos.

No primeiro grupo, 7 ratos livres foram submetidos a uma experiência de contato com
objetos desconhecidos (mais detalhes na Seção 2.3). Dados extraídos desses animais já foram
publicados anteriormente [53]. Nos referiremos a esses pela letra �L�. No segundo grupo,
estudamos 3 ratos que foram anestesiados. Estes serão representados pela letra �A� (Seção 2.4).

2.1 Registrando a atividade dos neurônios

Os animais tiveram eletrodos implantados em seu cérebro cirurgicamente para que a atividade
neuronal pudesse ser registrada. O procedimento geral está descrito em vários artigos [36, 40,
51].

Os ratos foram anestesiados com cetamina e xilazina e implantados com três matrizes de
multi-eletrodos de micro�os de tungstênio, com diâmetro de 35µm. Estas matrizes são forma-
das por 16 (4×4) ou 32 (2×16) micro�os separados por uma distância de 250µm. A precisão
do posicionamento dos eletrodos foi assegurada por técnicas estereotáxicas de localização em
cérebro de ratos [48] e por gravação contínua da atividade neural durante a cirurgia, como nas
referências [41, 40]. As áreas investigadas foram o hipocampo (HP), o córtex somatosensorial
primário (S1) e o córtex visual primário (V1), conforme detalhado na Seção 2.2.

Em experimentos neuro�siológicos, disparos individuais não são diretamente gravados.
Isto porque os multi-eletrodos implantados medem o potencial extracelular, que representa
a atividade elétrica simultânea de um número desconhecido de neurônios. A partir disso, os
potenciais de ação devem ser identi�cados, bem como o número de neurônios que está sendo
observado. Após isto, cada disparo é associado com o neurônio que o produziu. Este processo
é chamado spike sorting [7]. Um processador para aquisição de múltiplos-neurônios de 96
canais (MAP, Plexon Inc, Dallas, TX) foi utilizado para discriminar e salvar as formas digita-
lizadas dos potenciais de ação (taxa de 40 kHz). Medidas foram realizadas continuamente por
6 horas usando um pacote de software para fazer o spike sorting supervisionado. Isto permitiu
a diferenciação em tempo real de todas as formas dos disparos (SortClient 2002, Plexon Inc)
para validação posterior (Of�ine Sorter 2.3, Plexon Inc). Este procedimento foi descrito em
detalhes na referência [51].
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2.2 ÁREAS INVESTIGADAS 4

Figura 2.1 (Figura extraída de [53]) Cortes do cérebro de um rato mostrando os locais onde foram
implantados os eletrodos. À esquerda temos uma porção anterior, com a presença do hipocampo e do
córtex somatosensorial primário (em detalhe à direita). No centro temos uma porção posterior, com a
presença do córtex visual primário (em detalhe à direita). As setas indicam as trilhas dos eletrodos após
sua remoção para procedimento histológico.

Uma semana após a recuperação dos animais da cirurgia, sob cuidados veterinários, eles
foram habituados à caixa de gravações (onde foram realizados os experimentos - 39×32 cm)
por 5 dias consecutivos, num ciclo de 12 horas com luz seguidas por 12 horas no escuro. Água e
comida estavam disponíveis livremente. No dia do experimento, as matrizes foram conectadas
aos cabos de gravação, com os ratos sob efeito de anestesia (halotano), por volta das 18:30 h
com condições de iluminação normais. Para evitar efeitos residuais do halotano, a seleção das
formas dos potenciais de ação começou uma hora depois dos animais terem sido colocados na
caixa. As gravações começaram normalmente por volta das 21:00 h, horário no qual os ratos
atingem um pico de atividade (menor porcentagem de tempo dormindo) [51].

2.2 Áreas investigadas

Três regiões do cérebro foram estudadas no grupo L, enquanto somente uma no caso do grupo
A. Os motivos para a escolha de cada uma das áreas serão descritos nas seções especí�cas de
cada um dos grupos (Seções 2.3 e 2.4). Esta parte contém informações gerais sobre as funções
que cada uma destas regiões exerce nos organismos nos quais elas estão presentes (mamíferos).
A Figura 2.1 mostra uma seção do cérebro de um rato, com o local onde os eletrodos foram
implantados.

2.2.1 Hipocampo (HP)

O hipocampo tem duas funções fundamentais: memória e localização espacial. A idéia da
ligação entre memória e hipocampo surgiu mais fortemente no começo da segunda metade do
século passado, após estudos de Scoville e Milner [54]. Em 1953, o Dr. Scoville removeu
cirurgicamente o hipocampo de Henry Gustav Molaison, um paciente conhecido como H.M.,
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numa tentativa de curá-lo de seus ataques de epilepsia. O resultado inesperado foi perda de
memória: H.M. não conseguia mais formá-las (amnésia anterógrada), além de não ser capaz de
lembrar de qualquer evento ocorrido pouco tempo antes da cirurgia (amnésia retrógrada). Por
outro lado, ele manteve lembranças de fatos que aconteceram anos antes. Hoje, sabe-se que o
hipocampo tem papel fundamental na aquisição de novas memórias e que deixa de participar
da retenção delas depois de um período de consolidação. Essas memórias acabam migrando
do hipocampo para o córtex com o tempo [21, 32, 56], por meio de processos que envolvem o
sono [53].

O segundo papel do hipocampo, a codi�cação espacial, foi difundido com os trabalhos
de O'Keefe et al., in�uenciados pelas teorias de �mapas cognitivos� em ratos e humanos de
Edward Tolman [58]. Suas investigações culminaram na publicação, em 1978, do in�uente
livro �The hippocampus as a cognitive map� [44]. Estudos em ratos [43] mostraram que os
neurônios no hipocampo têm campos espaciais de disparo. São as chamadas place cells. Al-
gumas delas disparam quando o animal está em uma localização especí�ca, independente da
direção na qual ele se locomove, enquanto outras são parcialmente sensitivas à direção. A
mudança na frequência de disparos destas células pode ser bem dramática, aumentando do
quase-zero (quando o animal está fora do campo da célula) até frequências muito altas, em
torno de 100 Hz (quando o animal passa pelo local de sensitividade da célula).

Do ponto de vista da �siologia, o hipocampo apresenta dois principais modos de atividade.
O ritmo teta está presente no hipocampo tanto durante a exploração quanto durante o sono REM
(veja Seção 1.1). Outro modo presente é um ritmo irregular, chamado LIA (�Large irregular
activity�). O LIA surge na fase SWS do sono e também quando o animal está parado, quieto
(descansando, comendo). Este ritmo apresenta ondas curtas de atividade intensa (representadas
pela alta amplitude no eletroencefalograma, ou EEG), com intervalos irregulares (em média
uma por segundo) e duração da ordem de 100 ms.

A medida nesta região foi feita com a matriz de 32 eletrodos (2×16). Cerca de 80% deles
foram cortados de modo que �cassem 0.8 mm mais curtos que os outros, para que registrassem
neurônios da região CA1 (Cornu Ammonis) do hipocampo, onde células espaciais são mais
abundantes e têm campos espaciais mais bem de�nidos. A região CA1 exerce o papel de saída
de informações do hipocampo, enviando projeções para o córtex entorrinal, outro importante
centro processador de memória. O alvo dos eletrodos restantes foi o chamado giro denteado
(DG). Esta área foi buscada em função de seu forte ritmo teta, o que permitiu identi�car com
mais facilidade o modo de atividade presente no cérebro (na Seção 2.3.2 veremos porque isto
é importante). Como apenas poucos neurônios do DG foram registrados, a grande maioria dos
neurônios registrados (> 90%) proveio da região CA1.

2.2.2 Córtex somatosensorial primário (S1)

Os neurônios do córtex somatosensorial primário têm a tarefa direta de codi�car as sensações
capturadas pelas vibrissas do rato, ou seja, o processamento táctil. Sua estrutura organizacional
e funcionamento são bastante conhecidos e vêm sendo objeto de estudo por um longo tempo
[65, 55]. Como veremos a seguir (Seção 2.3), a informação obtida dessa região do cérebro é de
importância fundamental para o experimento realizado.
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2.2.3 Córtex visual primário (V1)

Neurônios do córtex visual primário (V1) têm a função de iniciar o processamento de informa-
ções visuais provenientes da via retino-talâmica. Esta é a área visual do cérebro mais estudada
na literatura [31, 62, 63]. O V1 provê informações para duas cadeias separadas de áreas visu-
ais do córtex cerebral [25]. A primeira, chamada �caminho onde�, é uma via dorsal associada
com movimento, representação da localização de objetos e controle dos olhos, especialmente
quando a informação visual é necessária como guia. A segunda, chamada �caminho o quê�, é
uma via ventral associada com reconhecimento e representação de objetos. É também associ-
ada com retenção de memórias de longo-prazo. Além disso, o córtex visual primário tem um
mapa retinotópico bem de�nido. A correspondência entre um dado local em V1 e o campo
visual subjetivo é muito precisa.

2.3 Grupo L

Esta seção trata da experiência realizada com os animais do grupo L. Aqui descrevemos o proto-
colo utilizado (Seção 2.3.1), a diferenciação bem como a análise dos estados comportamentais
(Seção 2.3.2) e exibimos dados gerais sobre esses animais (Seção 2.3.3).

2.3.1 A experiência

O objetivo do experimento feito com os animais desse grupo foi proporcionar-lhes uma esti-
mulação espaço-táctil nova. Isto foi feito através da introdução transiente de quatro diferentes
objetos nos cantos da caixa de gravações, projetados para maximizar diferenças de forma e
textura. (como nas referências [53, 51]). A idéia foi estudar os animais antes, durante e de-
pois da exposição aos objetos, tudo isso no escuro. Todas as gravações aconteceram sob luz
infravermelha, o que permitiu usar a atividade em V1 como controle negativo, distinguindo
entre mudanças causadas devido à modalidade especí�ca e mudanças causadas por aumento
(ou diminuição) de atenção geral dos animais (veja Seção 2.3.3, Figura 2.8). As medidas no
hipocampo e no córtex S1 têm relação direta com os objetivos do experimento, sendo as áreas
responsáveis pela identi�cação e memorização dos objetos.

Aproximadamente duas horas após o início das gravações (vamos chamar esse período de
PRE), os objetos foram introduzidos na caixa. Cada um deles têm valor positivo, neutro ou
negativo, em relação ao sistema de recompensa cerebral. São eles:

� Comida: ração com diversos sabores foi colocada dentro de um tubo de PVC (orientado
na vertical) com um buraco para o acesso dos ratos. Valor positivo.

� Bola: uma bola de golfe foi presa à uma mola de metal para criar um alvo móvel, com
textura suave e superfície globular. Valor neutro.

� Escova: uma escova para sapatos comum foi seccionada em duas partes que foram então
religadas, de modo que fosse gerada uma superfície côncava com textura do tipo pêlo.
Valor neutro.
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Figura 2.2 (Figura extraída de [53]) Esquema geral do experimento. Os quadros representam, da es-
querda para à direita, os períodos PRE, EXP e POS, nesta ordem. Note que os objetos estão representa-
dos no quadro central.

� Ouriço: tachas metálicas foram coladas em um cilindro de madeira de forma a produzir
um objeto espinhoso. Valor negativo.

Os quatro objetos permaneceram na caixa durante 20 minutos (vamos chamar esse período
de EXP). As gravações continuaram por aproximadamente três horas após a retirada dos ob-
jetos (período POS)1. Na tabela Tabela 2.1 encontram-se algumas informações gerais sobre os
tempos totais nos períodos PRE, EXP e POS para cada um dos ratos. O esquema geral do
experimento está mostrado na Figura 2.2.

Rato tempo em PRE tempo em EXP tempo em POS
L1 4306 1199 8531
L2 4381 1274 9414
L3 5749 1352 10268
L4 3540 1287 3125
L5 3424 1280 3445
L6 6234 1340 1968
L7 7219 1386 1145

Tabela 2.1 Tempos PRE, EXP e POS em segundos

1Após o período POS os ratos continuaram sendo monitorados para algumas medidas relativas a privação
de certas fase do sono, sendo sani�cados em seguida para estudo da in�uência do período EXP nas mudanças
sinápticas. Esse estudo é feito através da análise da expressão gênica, por hibridização in situ.
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2.3.2 Hipnograma

Um dos fatores mais importantes no experimento realizado com esses ratos é a liberdade de
comportamento de que eles usufruem. Basicamente, a única limitação imposta é o tamanho da
caixa (39× 32 cm). Isso porque a matriz de multi-eletrodos �cava conectada ao processador
para aquisição de múltiplos-neurônios que lê e analisa os sinais recebidos via um cabo, na
época em que as medidas foram feitas. Atualmente o laboratório trabalha com a possibilidade
de fazer uma conexão sem-�o, o que, a princípio, permitiria aumentar a área da experiência e
reduzir os efeitos que um ambiente limitado poderia causar.

Esta liberdade permite um ciclo sono-vigília dentro da normalidade nos animais estudados.
Portanto existe a necessidade de separar as séries temporais dos disparos por estado compor-
tamental. Os seguintes estados foram considerados: vigília (representado aqui por WK), sono
de ondas lentas (SWS), sono REM e �whisker twitching� (WT) (veja a Seção 1.1). Nesse tra-
balho não tratamos o WT, pois sua função não é bem conhecida e os tempos em que os ratos
permanecem nesse estado são bastante curtos, prejudicando a estatística no caso das medidas
que realizamos. O breve estado de transição entre sono de ondas lentas e sono REM (sono
intermediário) não foi levado em conta.

O método utilizado para separar os estados comportamentais foi desenvolvido por Gerva-
soni et al., no departamento de Neurobiologia da universidade de Duke, Carolina do Norte
(EUA) [23]. Ele consiste, basicamente, em uma análise dos potenciais de campo (local �-
eld potentials, LFP) no hipocampo e no córtex. Um espaço de fases bidimensional reduzido
foi construído através de duas frações de amplitude espectral. Estas frações foram calculadas
dividindo-se amplitudes espectrais integradas em bandas de frequências selecionadas2 (bandas
θ/δ ) a partir dos LFPs, simultaneamente às gravações. Uma janela deslizante (2 s) foi usada
para aplicação da transformada de Fourier ao LFP. Este procedimento permitiu a detecção do
estado comportamental do rato a cada segundo. E, para con�rmar o método, foi também feita
uma inspeção visual através de duas câmeras sensíveis ao infravermelho, em intervalos de 10
segundos. Foi esta medida que utilizamos para análise dos resultados aqui exibidos. Para
classi�car os estados foi utilizado o seguinte critério:

� WK alerta: exploração ativa com as vibrissas, além de forte presença de ritmo θ no
hipocampo.

� WK quieto: animal imóvel (em pé ou sentado quieto) ou realizando comportamentos
automáticos (comendo, bebendo, limpando o pêlo), com olhos abertos e baixa potência
no ritmo θ no hipocampo.

� SWS: quieto com os olhos fechados, além de forte presença do ritmo δ no hipocampo.

� REM: quieto com movimentos intermitentes dos bigodes, olhos fechados e forte presença
do ritmo θ no hipocampo.

2As bandas de frequências no cérebro são modos de atividade com frequências características, que marcam o
estado comportamental do animal. A banda θ está presente durante tarefas de exploração e durante o sono REM.
A banda δ está presente, principalmente, durante o sono SWS.
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Figura 2.3 (Figura extraída de [51] - materiais suplementares) A) LFP em função tempo (em segundos)
para diferentes regiões do cérebro (eixo vertical) e diferentes estados comportamentais (quadros da
esquerda para direita: WK alerta, WK quieto, SWS e REM). B) Fração θ/δ para diferentes estados
comportamentais (WK, SWS e REM) nas diferentes regiões do cérebro. CX: córtex; TH: tálamo; HP:
hipocampo; PU: putâmen.

A inspeção do vídeo claramente separa o sono da vigília. A separação de SWS e REM
se valeu mais fortemente da análise do LFP: SWS tem uma banda δ mais marcante, enquanto
REM tem uma banda θ crescente. Para todos os propósitos relevantes, WK alerta e quieto
foram combinados na categoria WK. Na �gura Figura 2.3 temos o exemplo do procedimento
de separação dos estados para um rato.

O resultado de todo esse método é exempli�cado na Figura 2.4, onde temos o hipnograma
do rato L7. No eixo vertical observam-se os diferentes estados comportamentais. No eixo
horizontal temos o tempo, em segundos. As linhas verticais tracejadas no grá�co indicam o
início e o �m da experiência (descrita na Seção 2.3.1). Note que o rato passa pouco tempo no
sono REM. Isso é comum em todos os ratos (no rato L6 há ausência total desse estado). A
consequência disso é a fraca estatística no que diz respeito às medidas para o REM. Outro fato
interessante é a presença de sono durante o tempo em que os objetos estão na caixa. Veremos
na Seção 2.3.3 (Figura 2.8) que a introdução (e retirada) dos objetos causa grande agitação nos
animais, o que, aparentemente, não impede que eles durmam apenas alguns poucos minutos
depois, como podemos ver no hipnograma do rato L7. Isto está de acordo com a idéia de
que as memórias precisam do sono para se consolidar [57]: após um período durante o qual o
cérebro do rato é bombardeado com informações espaciais e episódicas sobre os objetos novos,
ele precisa do sono para organizar estas memórias que estão se formando. No Apêndice B,
encontram-se os hipnogramas para os demais ratos do grupo L, onde podemos ver que nem
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Figura 2.4 Hipnograma para o rato L7. Cada ponto signi�ca a permanência do animal no dado estado
por 10 segundos. Linhas tracejadas verticais marcam o início e �m da experiência de contato com os
objetos.

todos os ratos dormem durante a experiência e que, em geral, o comportamento deles é bastante
diferente.

O ciclo sono-vigília nos ratos é bastante diferente daquele no ser humano. Eles são animais
de hábito noturno, isso porque passam 60% do dia dormindo e 60% da noite acordados. Os
períodos de sono e vigília vão se alternando numa frequência muito maior do que no nosso
caso (basicamente temos um episódio de sono por dia, enquanto os ratos, como podemos ver
na Figura 2.4, têm vários desses episódios em apenas algumas horas). Chamemos esses perío-
dos de tempo em que os animais estão em um determinado estado de janelas. Na Figura 2.5
encontram-se as distribuições de durações dessas janelas. Na coluna da esquerda (direita) temos
as distribuições de durações dos intervalos de tempo em que o rato está acordado (dormindo).
Cada linha corresponde a um animal do grupo L.

As distribuições têm poucos pontos porque o número de janelas é pequeno na maioria dos
ratos, o que empobrece a estatística. Note que as distribuições antes e depois da experiência não
diferem signi�cativamente de maneira geral. Isso pode indicar que a experiência vivenciada
pelos animais não afeta a duração dos episódios de sono, e sim a frequência com que esses
episódios ocorrem ou a dinâmica em cada um deles. Para avaliar a primeira possibilidade
observemos a Tabela 2.2, onde registramos a porcentagem de tempo que o rato passa acordado
antes, durante e depois da experiência.

Como podemos ver, comparando com o período anterior à experiência, todos os ratos têm
um aumento bastante signi�cativo do tempo em que passam acordados, durante a experiência
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Figura 2.5 Distribuições dos intervalos de tempo em que o rato está acordado (coluna da esquerda) e
dormindo (coluna da direita). Círculo vazio: período antes da experiência; Triângulo vazio: período
depois da experiência; Quadrado cheio: tempo total (incluindo período durante a experiência).
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Rato PRE EXP POS
L1 56.3% 84.8% 57.1%
L2 34.0% 97.6% 56.7%
L3 67.1% 100.0% 62.2%
L4 46.0% 100.0% 79.2%
L5 25.4% 84.1% 44.9%
L6 53.6% 57.1% 62.8%
L7 63.5% 97.8% 51.8%

Tabela 2.2 Porcentagem de tempo acordado em PRE, EXP e POS.

(como esperávamos). Por outro lado, a maioria deles também apresenta um aumento na quan-
tidade de tempo acordado após a experiência. Isso, em conjunto com os resultados exibidos
na Figura 2.5, está em desacordo com a hipótese de que a experiência aumentaria a frequência
dos episódios de sono. Quanto à segunda hipótese, não podemos avaliá-la até então. Esses
resultados, mais uma vez, estão comprometidos pela fraca estatística exibida nas distribuições
das durações das janelas.

Um outro ponto importante que podemos observar nas distribuições da Figura 2.5 é que elas
são, aparaentemente, compatíveis com uma lei de potência para alguns ratos (L1, L2, L5). Isso
seria um ponto importante no que diz respeito à dinâmica que controla o estado comportamental
do animal. Se estas distribuições forem, de fato, representadas por uma lei de potência, isso
signi�ca que não existe uma duração característica dessas janelas, ou seja, uma vez que o
animal dorme, não há como predizer o tempo que ele passará dormindo (o mesmo valeria para
quando o animal acorda). Em outras palavras, a duração média das janelas seria uma medida
sem valor, pois o desvio padrão divergiria (desde que o expoente não seja > 3). Além disso, a
lei de potência seria um indicativo de que o mecanismo que controla o tempo que o rato passa
dormindo (ou o mecanismo que controla quando ele acordará ou voltará a dormir) trabalha
próximo da criticalidade. Para veri�car melhor a possibilidade dessas distribuições serem leis
de potência, concatenamos as medidas para todos os ratos e tentamos ajustar a distribuição
total. Os resultados estão mostrados na Figura 2.6.

A Figura 2.6 aparentemente con�rma a idéia de que as distribuições não são afetadas pelo
período da experiência, dada a semelhança entre as curvas PRE e POS, que podem ser obser-
vadas na linha superior, tanto no caso acordado quanto no caso dormindo. Na linha de baixo,
temos todas as janelas possíveis encontradas nos dados: sete ratos; PRE, EXP e POS. O re-
sultado é, de fato, compatível com uma lei de potência, que foi ajustada para ambos os casos
(acordado e dormindo), gerando expoentes parecidos: −1.6 e −1.4, respectivamente. Uma
medida mais especí�ca, com mais tempo de gravação e mais animais, é necessária para de fato
con�rmar a hipótese de que as janelas de sono e vigília não têm duração característica.

2.3.3 Dados gerais

Nesta seção fornecemos alguns dados gerais sobre os ratos do grupo L. Algumas medidas pre-
liminares foram feitas e serão descritas aqui. Começamos apresentando o número de neurônios
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Figura 2.6 Distribuições totais (formadas a partir de dados de todos os ratos) dos intervalos de tempo
em que os ratos estão acordados (coluna da esquerda) e dormindo (coluna da direita). Na primeira
linha temos PRE (quadrados vazios) e POS (quadrados cheios). Na segunda linha temos o tempo total,
juntamente com uma lei de potência ajustada, cujo expoente é dado na �gura.

observados por região para cada um dos ratos na Tabela 2.3. A quantidade de neurônios medi-
dos é grande, levando em conta a di�culdade do procedimento, custo e o fator mais importante:
os ratos estão vivos e livres. E esse número tende a aumentar, com o desenvolvimento de no-
vas tecnologias para as matrizes de eletrodos. Mas, quando comparamos esse número com
a quantidade real de neurônios presentes no cérebro dos ratos, vemos que estamos tratando
de um problema de subamostragem. Tentamos avaliar esta situação através de um modelo na
Seção 4.2. Por enquanto vamos voltar nossa atenção às características desses neurônios.

Os neurônios registrados têm per�s bastante diversi�cados. A taxa média de disparos, os
intervalos em silêncio e outros pontos importantes, têm uma variação ampla mesmo consi-
derando apenas um rato. Sabemos que alguns desses neurônios podem, de fato, pertencer a
classes distintas, quanto ao papel que exercem. Temos os chamados neurônios excitatórios e os
inibitórios. A taxa de disparos dos neurônios inibitórios é, de maneira geral, signi�cativamente
maior. Nas nossas análises não há nenhuma distinção entre os neurônios tratados. Uma espécie
de �ltragem nesse grupo de neurônios em cada uma das regiões medidas é uma possibilidade
futura para melhorar a precisão das medidas.

Para exempli�car o nível dessa variabilidade nas características fundamentais dos neurô-
nios, exibimos uma dessas medidas na Figura 2.7. A frequência média de disparos de cada
neurônio (apenas no hipocampo) para todos os ratos foi calculada ao longo de todo o intervalo
considerado. As taxas em SWS e REM foram deslocadas verticalmente em 40 Hz e 80 Hz,
respectivamente, para facilitar a visualização. Os quadros representam os diferentes períodos
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Rato HP S1 V1 Total
L1 14 42 0 56
L2 4 23 38 65
L3 4 13 28 45
L4 13 16 22 51
L5 22 28 7 57
L6 34 25 23 82
L7 45 39 42 126
Total 136 186 160 482

Tabela 2.3 Número de neurônios medidos por região do cérebro para cada um dos ratos do grupo L.

da experiência, PRE, EXP e POS. Linhas tracejadas verticais dividem os neurônios de cada
um dos animais (veja parte superior da �gura). Podemos ver a grande variação de taxas que
ocorrem mesmo considerando apenas um animal. Note que na maioria dos ratos (com exceção
apenas de L6 e L7) os padrões formados se repetem entre os diferentes estados comportamen-
tais, ou seja, os aumentos (e diminuições) nas frequências acontecem de maneira global, com
as diferenças relativas entre os neurônios sendo aproximadamente mantidas. Isso mostra que
as transições entre os estados são caracterizadas por mudanças globais nas frequências de dis-
paros dos neurônios (o mesmo acontece no caso de S1 e V1, não mostrados na �gura). Além
disso, os padrões também são semelhantes quando comparamos os diferentes períodos da ex-
periência. Mais uma vez concluímos que o estímulo complexo gerado pela introdução dos
objetos na caixa, assim como as consequências no período POS, provocam mudanças globais
nas frequências de disparos, com cada um dos neurônios mantendo o seu padrão de atividade
em relação aos demais, em média.

Esses resultados, porém, não re�etem a natureza coletiva das análises que �zemos. Para ter
uma idéia melhor do efeito conjunto desses neurônios de características variáveis, investigamos
a frequência média de disparos da rede, ou seja, a taxa média com que o grupo de neurônios de
cada uma das regiões do cérebro estudadas disparam. O resultado para três ratos está mostrado
na Figura 2.8.

A média nas frequências é calculada sobre todos os neurônios da região em questão, numa
janela de 10 segundos. Não foi feita uma suavização dessa média, portanto cada ponto no
grá�co representa a atividade somente no período de 10 segundos que o cerca. Note que no
momento da introdução dos objetos na caixa as frequências de disparos têm um pico, chegando
a quase 60 Hz, no caso do hipocampo do rato L5. Podemos notar também que a atividade, de
maneira geral, parece ser modulada pelo estado comportamental do rato, como vemos princi-
palmente no rato L6. As frequências nas três regiões são próximas a maior parte do tempo,
com a exceção sendo o rato L6, que manteve a atividade em S1 elevada. A experiência, como
esperado, aumentou as frequências em S1 (também em V1, no caso do rato L4). Esse aumento
permanece no período POS. Por �m, note que as variações nas taxas de disparos das três re-
giões são bastante parecidas, o que indica que a atividade cerebral é modulada pelo grau de
agitação e pelas tarefas particulares que estão sendo realizadas pelos animais (note que o sono
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Figura 2.7 Frequência média de disparos por neurônio no hipocampo (cada ponto nos grá�cos indica
um neurônio). Em cada um dos grá�cos, temos os dados calculados com os ratos em WK, SWS (acres-
cido de 40 Hz) e REM (acrescido de 80 Hz). Cada um dos quadros representa um período da experiência
(PRE, EXP e POS, de cima para baixo, respectivamente). Linhas tracejadas verticais dividem os neurô-
nios de cada um dos ratos, como mostrado na parte superior da �gura. Note que o sono SWS e o REM
não estão presentes, dependendo do período considerado e do rato.
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Figura 2.8 Frequência média de disparos por região, para três animais (L4, L5 e L6). Note que a
frequência do hipocampo foi deslocada verticalmente em 20 Hz e a do S1 em 10 Hz, para facilitar a
visualização. Linha verticais marcam o início e �m da experiência. Na barra na horizontal temos o
hipnograma, com o seguinte código: branco - WK; Cinza claro - SWS; Cinza escuro: REM; Preto: WT.
Veja hipnogramas no Apêndice B.
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Rato ML AN
A1 600 600
A2 9000 3663
A3 1800 1894

Tabela 2.4 Tempos de medida para os ratos do grupo A, em segundos. ML: movimento livre (pré-
anestesia); AN: anestesia

tem uma frequência média abaixo da vigília), o que justi�ca o interesse em medir V1 com as
gravações sendo realizadas no escuro.

2.4 Grupo A

Esta seção trata da experiência realizada com os animais do grupo A. Aqui descrevemos o
protocolo utilizado (Seção 2.4.1) e exibimos dados gerais sobre esses animais (Seção 2.4.2).

2.4.1 A experiência

Uma série de pequenos experimentos foram realizados com os ratos do grupo A. Antes de
serem submetidos à anestesia, eles passaram por períodos de estimulação visual, através de
imagens numa tela, e estimulação táctil, através dos objetos (descritos na Seção 2.3.1). Essa
última ocorreu tanto no escuro (como no caso do grupo L), quanto no claro. Tipicamente, esse
procedimento levou cerca de duas horas. Após isso os ratos foram anestesiados com cetamina e
xilazina. No período da anestesia, mais uma bateria de testes foi realizada. Os animais tiveram
suas vibrissas estimuladas e mais uma vez passaram por um estímulo visual.

Esses procedimentos foram realizados em intervalos de tempo relativamente curtos, do
ponto de vista das análises que �zemos com os dados. Por isso, abordamos o grupo A de
uma maneira mais simples, investigando apenas os intervalos de tempo nos quais os ratos não
foram submetidos aos estímulos. Fizemos medidas pré e pós anestesia para que pudéssemos
estudar seus efeitos. Na Tabela 2.4 temos os tempos de medida antes da anestesia (período ML
- movimento livre) e depois da anestesia (período AN) para cada um dos ratos estudados. Veja
a Figura 2.10 (Seção 2.4.2) para localizar os tempos de medida em cada um dos animais. Para
podermos comparar com os resultados do grupo L, somente os períodos sem luz foram levados
em conta.

Outro ponto importante sobre o grupo A é que as gravações foram realizadas apenas em
V1. As matrizes utilizadas para acessar os potenciais locais foram as de 32 eletrodos, o que
proporcionou um aumento signi�cativo do número de neurônios observados nessa região, em
comparação aos observados nos animais do grupo L.
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A1 A2 A3 Total
V1 55 33 45 133

Tabela 2.5 Número de neurônios medidos no córtex visual para cada um dos ratos do grupo A.
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Figura 2.9 Frequência média de disparos por neurônio no córtex visual (cada ponto nos grá�cos indica
um neurônio). Linhas tracejadas verticais dividem os neurônios de cada um dos ratos, como mostrado
na parte superior da �gura. Círculos vazios indicam rato anestesiado. Círculos cheios indicam ratos
livres (antes da anestesia).

2.4.2 Dados gerais

Na Tabela 2.5, constatamos que o número de neurônios monitorados por rato em V1 no grupo
A é maior do que no grupo L (veja Tabela 2.3).

A Figura 2.9 mostra a frequência média de disparos por neurônio, como vimos na Figura 2.7
(Seção 2.3.3), no caso do grupo L. Mais uma vez, a variação nas taxas entre os vários neurônios
chama atenção. Note que o efeito da anestesia não muda o padrão das frequências, como
discutido na Seção 2.3.3, em relação à Figura 2.7. Os intervalos de tempo utilizados para esse
cálculo estão mostrados na Figura 2.10.

E, mais uma vez, para acessarmos as propriedades coletivas desse grupo de neurônios,
investigamos a frequência média de disparos da rede. Todos os ratos do grupo A estão presentes
na Figura 2.10. Assim como no caso da Figura 2.8, as médias foram calculadas a cada 10
segundos.

Nessa �gura podemos ver melhor o grande impacto da anestesia na atividade cerebral (in-
dicada nos grá�cos por uma linha tracejada vertical). As frequências têm uma queda brusca no
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Figura 2.10 Frequência média de disparos em V1, para os três animais do grupo A. As linhas verticais
tracejadas marcam o momento em que os ratos foram anestesiados. As barras horizontais indicam os
intervalos utilizados para fazer as análises, discutidas no Capítulo 3.
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momento em que as substâncias são injetadas nos animais (o rato A2 demora um pouco mais
para sentir os efeitos da anestesia). Os tempos em que realizaram-se os diversos procedimentos
de estímulo (discutidos na Seção 2.4.1) foram omitidos por simplicidade. As barras horizontais
exibidas na parte superior do grá�co de cada um dos ratos marcam os períodos que foram utili-
zados para fazermos as análises (inclusive no caso da Figura 2.9). Um período ML (movimento
livre, antes da anestesia) e um período AN (anestesia) foram selecionados para cada animal.
São intervalos de tempo nos quais não havia estímulo nem luz, como descrito na Seção 2.4.1.



CAPÍTULO 3

Avalanches neuronais

O termo avalanche neuronal foi criado por Beggs & Plenz e apareceu pela primeira vez em
2003 no artigo intitulado Neuronal avalanches in neocortical circuits [4]. Utilizamos a mesma
de�nição. Primeiramente dividimos a série temporal dos disparos em bins. Chamemos o padrão
espacial da atividade nos eletrodos durante um bin temporal ∆t de um frame. A sequência de
frames ativos consecutivos precedida e terminada por um frame vazio é uma avalanche
neuronal. O tamanho s de uma avalanche é o número de disparos que aconteceram durante a
mesma.

Na Figura 3.1 temos um trecho da série temporal dos disparos (raster plot) dos 16 neurônios
registrados em S1 para o rato L4. Os disparos são representados por pontos na �gura. O bin
temporal, ∆t, vale 5.66ms. As linhas verticais marcam as divisões dos bins. Note que existem
quatro avalanches na �gura (áreas sombreadas). A primeira, de duração 5.66 ms (1x ∆t), tem
tamanho s = 1. A segunda, de duração 33.98 ms (6x ∆t), tem tamanho s = 14. A terceira,
de duração 16.99 ms (3x ∆t), tem tamanho s = 7. A última, de duração 5.66 ms (1x ∆t), tem
tamanho s = 3.
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Figura 3.1 Raster plot dos 16 neurônios registrados no córtex somatosensorial primério (S1) do rato
L4. Pontos denotam disparos em cada um dos neurônios. As linhas verticais mostram as divisões dos
bins temporais (∆t = 5.66 ms). Regiões sombreadas denotam avalanches.
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Note que as propriedades das avalanches neuronais estão fortemente vinculadas ao bin uti-
lizado. Vejamos novamente a Figura 3.1, mas agora com um novo valor para o bin. Desta
vez utilizaremos ∆t = 9 ms. Observe o resultado na Figura 3.2. As três primeiras avalanches
da Figura 3.1 foram concatenadas, se transformando em uma só de duração 63 ms (7x ∆t) e
tamanho s = 22. Por outro lado, a última avalanche no caso anterior permaneceu intacta, com
duração 9 ms (1x ∆t) e tamanho s = 3.
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Figura 3.2 Raster plot dos 16 neurônios registrados no córtex somatosensorial primério (S1) do rato
L4. Pontos denotam disparos em cada um dos neurônios. As linhas verticais mostram as divisões dos
bins temporais (∆t = 9 ms). Regiões sombreadas denotam avalanches.

Obviamente, a probabilidade de encontrarmos avalanches grandes aumenta com ∆t. Isso
faz com que a estatística relacionada com os tamanhos de avalanches seja, de certo modo, con-
trolada pela escolha do bin temporal. Para solucionar esse problema, Beggs & Plenz de�niram
que o bin a ser utilizado seria a média do intervalo entre eventos (IEE) na rede, ou seja, o
tempo médio entre dois disparos de neurônios quaisquer na região medida. A escolha continua
sendo arbitrária, mas essa é uma maneira de de�nir um padrão a ser utilizado em todos os casos
estudados. Isso é muito importante devido à grande variação em todos os parâmetros (número
de neurônios, tempo de medida, frequência de disparos, etc), como vimos no Capítulo 2. Antes
de seguir com as análises das avalanches, vamos estudar as distribuições de IEE.

3.1 Intervalos entre disparos e entre eventos

Na Figura 3.3, mostramos as distribuições de intervalos entre disparos (IED) para cada neurô-
nio do S1 do rato L5. Vimos no Capítulo 2 que as frequências médias de disparos variam bas-
tante entre os neurônios. Agora vemos que as distribuições de IED seguem a mesma tendência,
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Figura 3.3 Distribuições de intervalos entre disparos, de todos os neurônios do S1 do rato L5. Em
destaque (círculos vazios) um neurônio em particular (o mesmo neurônio destacado em cada coluna).
Binagem linear de 1 ms.



3.1 INTERVALOS ENTRE DISPAROS E ENTRE EVENTOS 24

com diferentes neurônios (em uma mesma região do cérebro) apresentando curvas totalmente
diferentes (cada ponto no grá�co indica a probabilidade de um dado neurônio �car o tempo
indicado sem disparar). Em destaque (círculos vazios) a distribuição para um neurônio em par-
ticular nos ajuda a entender como variam as propriedades nos diversos cenários possíveis. Note
que a distribuição muda muito pouco com o tempo (compare PRE e POS para os três estados).
Podemos a�rmar, inclusive, que as distribuições pouco são afetadas pela experiência, já que no
caso do WK ela quase não muda e os períodos de sono são muito escassos durante a experi-
ência, o que prejudica a estatística. É claro que isso não é verdade para todos os neurônios,
como podemos deduzir a partir da Figura 2.7. Por outro lado, vemos que os padrões mudam
entre os diferentes estados. Como vimos no Capítulo 2, as diferenças relativas nas taxas de
disparos entre os neurônios são preservadas quando mudamos de estado comportamental, com
alteração apenas dos valores globais das frequências médias (que, de modo geral, é mais baixa
nos períodos de sono). Agora vemos que essas mudanças globais nas frequências podem ser
causadas por uma mudança nos padrões de disparos em cada um dos neurônios. Note a forma
particular das distribuições PRE e POS para o SWS (neurônio em destaque).

Para termos uma con�rmação das idéias discutidas no �nal do último parágrafo, vamos ana-
lisar as distribuições totais (formadas com dados de todos os neurônios de uma dada região do
cérebro) de IED nos neurônios do S1 para cada um dos ratos. Como vimos que as distribuições
mudam muito pouco com o tempo, mostramos somente o período PRE. A Figura 3.4 con�rma
as hipóteses. As distribuições têm características marcantes nos diferentes estados compor-
tamentais, que permitem distinguir entre rato acordado e dormindo (e entre SWS e REM).
Observe que, surpreendentemente, há maior variação de um estado para o outro no mesmo rato
do que de um rato para o outro no mesmo estado, de maneira geral. As distribuições no WK em
todos os ratos se parecem bastante com aquela do neurônio destacado na Figura 3.3. O SWS
apresenta um �joelho� em suas distribuições que é muito marcante (com exceção do L7). Isso
signi�ca que existe um intervalo característico presente nas séries de disparos desses neurônios
durante o SWS, provavelmente devido às características de sincronização que dominam esse
estado do sono. O REM também apresenta um joelho, mas esse é menos evidente do que no
SWS. Provavelmente é consequência dos ritmos que dominam o REM serem mais parecidos
com os da vigília.

Vamos, agora, voltar nossa atenção aos intervalos entre eventos (IEE). Com os intervalos
entre disparos aprendemos que as distribuições variam de acordo com o estado comportamen-
tal, mas que são aproximadamente estacionárias. O objetivo de analisar as distribuições de
intervalos entre eventos é veri�car os padrões que se formam quando temos uma visão coletiva
desses neurônios, o que não é possível apenas tomando as distribuições totais, como �zemos na
Figura 3.4. As distribuições totais nos dão uma noção do comportamento médio dos neurônios
individualmente. Podemos gerar diferentes distribuições de intervalos entre eventos utilizando
um grupo de neurônios com a mesma distribuição de intervalos entre disparos, variando o grau
de sincronização nesse grupo. Quando agrupamos os neurônios algumas propriedades coletivas
surgem, as quais simplesmente não podem ser visualizadas em cada um dos neurônios indivi-
dualmente. Como as medidas de avalanches são feitas em toda a rede, levando em conta os
disparos de todos os neurônios, a distribuição mais relevante nesse caso é a de intervalos entre
eventos. E é a partir dela que de�nimos o bin temporal a ser utilizado, como discutimos no



3.1 INTERVALOS ENTRE DISPAROS E ENTRE EVENTOS 25

10−5

10−3

10−1

103102101

P
ro

ba
bi

lid
ad

e

Intervalo IED (ms)

L7

103102101

Intervalo IED (ms)
103102101

Intervalo IED (ms)

10−5

10−3

10−1

P
ro

ba
bi

lid
ad

e

L6

10−5

10−3

10−1

P
ro

ba
bi

lid
ad

e

L5

10−5

10−3

10−1

P
ro

ba
bi

lid
ad

e

L4

10−5

10−3

10−1

P
ro

ba
bi

lid
ad

e

L3

10−5

10−3

10−1

P
ro

ba
bi

lid
ad

e

L2

10−5

10−3

10−1

P
ro

ba
bi

lid
ad

e
WK

L1

SWS REM

Figura 3.4 Distribuições totais de intervalos entre disparos, para os neurônios do S1 no período PRE.
Binagem linear de 1 ms. Os grá�cos vazios indicam a ausência de dados na situação em questão.
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início do capítulo. A Figura 3.5 apresenta as distribuições de IEE para os mesmos parâmetros
utilizados (exceto a binagem utilizada) na Figura 3.3.

As distribuições de IEE são compatíveis com leis de potência para os valores maiores de
intervalos (> 10 ms). Um forte indicativo disso é o acumulo de pontos nas regiões de interva-
los muito grandes, como 100 ms (note que aqui estamos falando de intervalos entre eventos,
ou seja, o tempo em que a rede toda está em silêncio). Na Figura 3.5, os expoentes do ajuste
para cada uma das situações possíveis são mostrados. Existe uma certa variação nos valores
com o tempo (PRE, EXP e POS), mas ela já era esperada, pelas diferenças nos tempos de
medida e frequências de disparos. Os expoentes parecem ser mais suscetíveis ao estado com-
portamental, como nos casos anteriores de distribuições de IED. É possível notar a presença
do joelho característico do SWS, por volta dos intervalos de 20 ms, aumentando a probabili-
dade de encontrarmos intervalos iguais ou maiores que este valor, como vimos anteriormente.
A presença de leis de potência aqui indica ausência de intervalo característico entre os even-
tos, uma propriedade que surgiu do efeito coletivo da rede, já que não foi observada nos IED.
Quanto mais negativo o expoente menor a probabilidade de encontrarmos intervalos grandes,
consequentemente menor o bin temporal ∆t utilizado para a medida de avalanches.

Para �nalizar essa seção, vamos comparar os resultados obtidos com os ratos do grupo L
àqueles com os ratos sob efeito de anestesia. Observe as distribuições de intervalos entre dispa-
ros para os 55 neurônios de V1 do rato A1, durante os períodos ML e AN, na Figura 3.6. Mais
uma vez, uma grande variabilidade se faz presente nas distribuições. Note que as curvas no
ML são semelhantes ao caso WK no L5 (Figura 3.3). O resultado mais importante que a �gura
mostra, porém, é em relação ao período de anestesia: as quedas observadas nas frequências de
disparos dos neurônios após a anestesia são consequências de um aumento grande na probabi-
lidade de encontrarmos intervalos entre disparos próximos de 800 ms, e não de um aumento
geral na probabilidade de encontrarmos intervalos longos. A probabilidade do neurônio em
destaque �car 800 ms em silêncio é quase 10 vezes maior do que a probabilidade dele �car 20
ms em silêncio, por exemplo. Note que a parte inicial da distribuição é parecida com o caso
ML, até que, por volta dos 20 ms, ela começa a crescer e atinge o máximo por volta dos 800
ms.

3.2 Características das avalanches

Como observamos no início deste capítulo, as avalanches neuronais dependem fortemente do
bin temporal ∆t utilizado. Seguindo o trabalho de Beggs & Plenz [4], o bin temporal ∆t foi
de�nido como o intervalo médio entre eventos. Essa escolha heurística é justi�cada pelo fato
de que essa seria uma maneira de levar em conta diferenças como o número de neurônios
ou a taxa de disparos. Antes de discutirmos as implicações das diferentes maneiras de se
calcular os intervalos médios e das propriedades das avalanches em função da escolha do bin,
vamos explorar algumas características fundamentais das avalanches neuronais. Os resultados
exibidos nesta seção foram obtidos utilizando-se o bin caculado através das distribuições de
IEE em todo o período da experiência. Mais detalhes sobre isso na Seção 3.3. Entretanto isso
não é importante, pois os pontos discutidos aqui são gerais, independentes de uma particular
escolha de ∆t.
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Figura 3.5 Distribuições de intervalos entre eventos, para o S1 do rato L5. Binagem linear de 0.5 ms
em todas as curvas.
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Figura 3.6 Distribuições de intervalos entre disparos, para todos os neurônios do V1 do rato A1. Painel
esquerdo período livre (ML). Painel direito anestesia (AN). Em destaque (círculos vazios) um neurônio
em particular. Binagem linear de 1 ms em todas as curvas.

No Capítulo 1, vimos que avalanches neuronais medidas a partir de LFPs [4] e de disparos
de neurônios dissociados [46] exibem um comportamento linear em um grá�co bilogarítmico
para as distribuições de tamanho e duração, ou seja, leis de potência. Isso implica nas proprie-
dades mais importantes desse tipo de atividade espaço-temporal: invariância de escala espacial
e temporal; isto é, se P(s0) = (s0)a, então P(ks0)/P(s0) = ka é independente da escolha do
tamanho s0 (k é um número arbitrário). Em outras palavras, dada uma escala qualquer, a fração
de avalanches com tamanho acima e abaixo daquela escala é constante e a dinâmica do sistema
não exibe um limiar crítico de tamanhos (o mesmo argumento se aplica às durações). Antes de
estudarmos essas propriedades vamos abordar alguns aspectos básicos das avalanches.

Na Figura 3.7, mostramos as séries temporais dos tamanhos e durações das avalanches para
S1 e V1 do rato L3. A série completa está presente na �gura (os tempos nos quais a experiência
começa/termina são marcados por ocasionar as duas mais longas avalanches de toda a série). Os
estados comportamentais em cada instante são mostrados através do código na parte superior
do primeiro painel (veja legenda). Como vimos anteriormente, as frequências da rede variam
com o estado comportamental. Agora vemos que o mesmo acontece com os tamanhos das ava-
lanches, com as menores ocorrendo durante os períodos de sono. Em tese, quando utilizamos
o mesmo ∆t para medir em toda série, os períodos com maior taxa de disparos têm maior pro-
babilidade de apresentar avalanches maiores. Obviamente, diferentes dinâmicas governando
a atividade em cada um desses períodos podem fazer isso mudar, a�nal as propriedades das
avalanches não podem ser explicadas apenas pela frequência média de disparos da rede. Note
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Figura 3.7 Séries temporais dos tamanhos (primeiro painel S1, segundo painel V1) e das durações
(terceiro painel V1) das avalanches do rato L3. Hipnograma mostrado na parte superior do primeiro
painel (branco: WK; cinza claro: SWS; cinza escuro: REM; preto: WT). As duas avalanches mais
longas marcam o início e o �m da experiência. ∆t = 5.0 ms para V1 e 11.5 ms para S1.
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que o padrão visto na série temporal dos tamanhos para as duas regiões mostradas é bastante
semelhante, o que nos leva a concluir que as avalanches também são moduladas pelos modos
de atividade cerebral, seja diretamente ou indiretamente, por meio da frequência média (que
também é modulada como vimos na Figura 2.8). Outra característica notável, e também de
certo modo esperada, é a semelhança nos padrões de tamanho e durações de avalanches em
V1 (uma avalanche grande tem uma maior probabilidade de ser longa do que de ser curta).
Investigações sobre essa relação entre tamanhos e durações ainda serão abordadas.

A série temporal para os tamanhos de avalanches é diferente no caso dos animais aneste-
siados. Observe na Figura 3.8 que os dois primeiros grá�cos mostram as séries temporais dos
tamanhos de avalanches dos ratos A1 e A3 sob efeito de anestesia e o terceiro grá�co mostra o
mesmo para um trecho da série em V1 no rato L3 (um zoom do segundo painel da Figura 3.7).
Note que uma porcentagem desprezível das avalanches em A1 e A3 têm tamanho maior que o
número de neurônios medidos (representado pela linha horizontal em cada um dos grá�cos).
Isso não é verdade para L3, independente do estado comportamental considerado, como pode-
mos ver (o trecho mostrado de L3 tem duração similar ao de A3, para facilitar a comparação).
Essa é uma característica muito importante das avalanches medidas nos períodos de anestesia,
pois indica que seu tamanho é, em geral, medido simplesmente pelo número de neurônios que
dispararam (o que explica a quase ausência de avalanches maiores que o número de neurônios
medidos), enquanto no caso das avalanches medidas nos períodos livres de anestesia é comum
um neurônio disparar mais de uma vez na mesma avalanche. Esse cutoff também é encontrado
nas avalanches neuronais medidas por Beggs & Plenz [4] e por Pasquale et al. [46], ambos in
vitro. Veremos as diferenças entre as distribuições de tamanhos in vitro, in vivo sob efeito de
anestesia e in vivo sob condições normais mais à frente.

Outra característica relevante é a taxa com que ocorrem as avalanches. Na Figura 3.9, exibi-
mos o número acumulado de avalanches em função do tempo (dividido por 105) para cada uma
das regiões do cérebro medidas. Os três primeiros grá�cos mostram as séries completas (PRE,
EXP e POS) para os ratos do grupo L. O último grá�co mostra o rato A1 (o instante em que foi
aplicada a anestesia está marcado pela linha vertical). A taxa com que as avalanches ocorrem
em uma dada região parece variar muito pouco com o tempo (veja as inclinações das curvas).
Todas as situações exibidas podem ser muito bem ajustadas por retas. Isso permanece inclusive
com a presença dos objetos e diferentes estados comportamentais. A única circunstância na
qual há uma mudança é quando aplicamos a anestesia. Note a grande diminuição na taxa com
que as avalanches ocorrem após A1 ter sido anestesiado.

Entretanto, a taxa varia quando comparamos diferentes regiões, a princípio de maneira não
trivial, já que a taxa com que ocorrem as avalanches é muito pequena em HP comparada com
as outras regiões para o rato L2 e, no caso do rato L3, a taxa em V1 é muito menor que as
outras. Além disso, quando consideramos os dados obtidos para o rato L7, as taxas em V1 e
HP são muito próximas.

Esse resultado aparentemente confuso pode ser explicado de maneira simples. Vimos que
as avalanches neuronais são uma medida da atividade da rede, ou seja, dependem do número
de neurônios que estão sendo medidos. Na Tabela 3.1 exibimos as taxas de ocorrência das
avalanches (em s−1) divididas pelo número de neurônios em cada região, ou seja, a taxa de
ocorrência de avalanches por neurônio. Os valores para as diferentes regiões são bem próximos,
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Figura 3.8 Séries temporais dos tamanhos das avalanches durante o período de anestesia (primeiro
painel A1; segundo painel A3) e um trecho de duração similar para V1 em L3 (terceiro painel). Linhas
horizontais marcam o número de neurônios medidos em V1 para o animal considerado. ∆t = 5.8 ms
para A1, 15.5 ms para A3 e 5.0 ms para L3. Código do hipnograma como na Figura 3.7.
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Figura 3.9 Número acumulado de avalanches que ocorreram em cada uma das regiões do cérebro me-
didas em função do tempo. Os três primeiros grá�cos mostram ratos do grupo L (L2, L3 e L7). O último
mostra A1, com o instante em que foi aplicada a anestesia marcado pela linha vertical. S1: linha cheia;
HP: linha tracejada; V1: linha pontilhada.
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Rato HP S1 V1 Rato ML AN
L1 1.9 1.7 - A1 1.6 0.5
L2 1.5 1.7 1.7 A2 0.6 0.1
L3 1.2 1.2 1.3 A3 1.5 0.6
L4 2.5 2.0 2.2
L5 2.3 2.8 1.5
L6 1.2 3.0 1.6
L7 2.0 3.6 1.8

Tabela 3.1 Taxas de ocorrências de avalanches (em s−1) divididas pelo número de neurônios.

em cada um dos ratos (as exceções são S1 em L6 e L7, que está bem acima de HP e V1, e V1
em L5, que está abaixo). As diferenças entre os ratos podem ser explicadas por diversos fatores:
tempo de sono, fração do tempo total passado com os objetos, além das diferenças �siológicas
e de comportamento em cada um deles. É preciso lembrar que o bin temporal foi calculado
de forma que uma região com maior intervalo médio entre eventos (por exemplo uma região
com poucos neurônios) terá um ∆t maior, de certa forma compensando a falta de neurônios.
Mais uma vez alertamos que existem outros fatores que precisam ser considerados além da
frequência de disparos da rede (que de�ne o valor do bin). Note também a grande diferença
entre os valores no grupo A, com e sem anestesia. Os valores de A1 e A3 são similares aos
encontrados no grupo L em V1. O valor de A2 está bem abaixo de todos os outros ratos em V1,
provavelmente consequência dos experimentos feitos (como discutimos no Capítulo 2). Nas
medidas de distribuições somente os intervalos mostrados na Figura 2.10 foram considerados.

Para veri�car se existe uma diferente taxa para cada um dos estados comportamentais, plo-
tamos o número acumulado de avalanches por estado, concatenando todos os períodos de um
dado estado em uma só série temporal (o aparente comportamento linear do número acumulado
de avalanches em função do tempo poderia ser explicado pelo fato de que os animais passam
pouco tempo em cada um dos estados em relação ao tempo total das séries mostradas na Fi-
gura 3.9, fazendo com que as variações não fossem perceptíveis nessa escala). Na Figura 3.10
temos o número acumulado de avalanches para os períodos em que os ratos estão acordados e
no sono SWS, separados por uma linha vertical. As variações são mesmo muito pequenas, de
fato imperceptíveis, a não ser por S1 do rato L5 e uma pequena oscilação no início da medida do
SWS no S1 do rato L7. É preciso lembrar que as séries mostradas são compostas por diferentes
intervalos de tempo, concatenados, nos quais os animais permanecem no estado considerado.
Esses intervalos são separados por outros nos quais os animais estão em estados diferentes.
Portanto, pertencem a tempos que podem estar separados por horas (inclusive podem pertencer
a períodos da experiência diferentes, como PRE e POS), o que explicaria a oscilação observada
em L7.

Embora muitas conclusões a respeito das taxas médias com que ocorrem avalanches foram
obtidas a partir dos grá�cos do número acumulado de avalanches em função do tempo, para ter-
mos uma medida mais precisa das taxas instantâneas precisamos medi-las diretamente. Desta
vez, porém, vamos considerar diferentes limiares para a medida das avalanches, isto é, vamos
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Figura 3.10 Número acumulado de avalanches que ocorreram em cada uma das regiões do cérebro me-
didas em função do tempo, somente nos períodos em que os animais permanecem no estado considerado
(cada um desses períodos foram concatenados, dando continuidade a curva). WK e SWS exibidos, sepa-
rados por uma linha vertical (o número de avalanches em SWS foi somado ao número total encontrado
em WK, para que as curvas fossem ligadas). Quatro ratos do grupo L presentes. S1: linha cheia; HP:
linha tracejada; V1: linha pontilhada.
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impor um tamanho mínimo sc para que a avalanche seja considerada. Assim podemos analisar
a dinâmica das avalanches mais profundamente, separando-as por tamanhos.

A Figura 3.11 mostra as taxas de ocorrências de avalanches em função do tempo (calcu-
ladas em janelas de 10 segundos). Nesse caso, não houve restrição quanto ao tamanho das
avalanches (ou seja, sc = 1). Compare essa �gura com a Figura 2.8. Os mesmos ratos fo-
ram utilizados. Características distintas podem ser vistas nos três ratos. Note que em L4, as
mudanças nas taxas de avalanches acontecem globalmente, ou seja, são compartilhadas pelas
diferentes regiões do cérebro. Em especial, existem picos de alta frequência de disparos, com
intervalos bem de�nidos, que podem ser vistos no período EXP do rato L4 (veja Figura 2.8).
O padrão se repete na Figura 3.11, mas dessa vez são vales. Isso pode ser explicado, mais uma
vez, valendo-se da de�nição das avalanches. Como ∆t é o mesmo para toda a série, quando
temos um aumento muito grande na taxa de disparos da rede a probabilidade de encontrarmos
um frame vazio diminui. Portanto é mais provável medirmos avalanches longas, o que por con-
sequência diminui a taxa de ocorrência das mesmas. Entretanto, quando observamos o S1 do
rato L5, vemos que aumentos na frequência levam a aumentos nas taxas de avalanches. A ex-
ceção ocorreu durante o período EXP: a frequência de disparos decrescente gerou uma taxa de
avalanches crescente. HP e V1 permaneceram sem grandes alterações. Isso é verdade também
no caso de L6, que apresentou o comportamento oposto em S1: períodos de alta frequência de
disparos (WK, no caso de L6) apresentaram menores taxas de avalanches e períodos de baixa
frequência de disparos apresentaram maiores taxas de avalanches.

Agora vamos avaliar as taxas de ocorrência de avalanches para diferentes tamanhos, de�-
nindo tamanhos mínimos sc para que as avalanches sejam consideradas. A Figura 3.12 mostra
os mesmos três ratos da Figura 3.11, mas somente S1 foi medido. Para cada um dos grá�cos
temos quatro valores de sc (veja legenda no painel de L5). Foi utilizada escala logarítmica no
eixo vertical para facilitar a análise. Note que cada um desses grá�cos re�ete as mudanças na
distribuição de tamanhos de avalanches, pois eles estão mostrando as variações nas taxas de
ocorrência de avalanches para diferentes tamanhos. Quando a taxa de avalanches para sc = 1
permanece constante e a taxa para sc = 22 aumenta, signi�ca que temos mais avalanches gran-
des sendo geradas, mas com o número total de avalanches �xo, ou seja, temos um aumento na
probabilidade de encontrarmos avalanches grandes.

Observe os picos presentes no período EXP para o rato L4. Explicamos que os picos na
frequência de disparos causavam avalanches longas (consequentemente grandes), e que isso
fazia com que a taxa de avalanches diminuísse nesses períodos de tempo. A hipótese é con�r-
mada, pois vemos um aumento na taxa de ocorrência das avalanches com tamanho mínimo 22.
Da mesma forma, a grande queda que ocorre para as taxas com sc = 22 logo após o término do
experimento com os objetos está relacionada com uma queda na frequência de disparos em S1,
como pode ser vista na Figura 2.8. Note que o valor da taxa de avalanches (sc = 1) permanece
aproximadamente constante nesse período, o que indica uma mudança drástica na distribuição
de tamanhos, com uma redução grande na probabilidade de encontrarmos avalanches grandes.
Entretanto, esses são eventos pontuais. Note a diferença nos valores de taxa para sc = 3,8 e 22
quando os objetos são introduzidos na caixa do rato L4. As taxas de avalanches para sc = 22,
por exemplo, que oscilavam em torno de 0.2 avalanches por segundo, passaram para valores
em torno de 2 avalanches por segundo. Aumentos também ocorreram para sc = 3 e 8, embora
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Figura 3.11 Taxa de ocorrência de avalanches em s−1, calculadas a cada 10 segundos, para três ratos
do grupo L. Toda a série é mostrada (linhas verticais marcam o início e �m da experiência). S1: linha
cheia; HP: linha tracejada; V1: linha pontilhada. Código do hipnograma como na Figura 3.7.
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Figura 3.12 Taxa de ocorrência de avalanches ≥ sc em s−1, calculadas a cada 10 segundos, para o S1
de três ratos do grupo L. Toda a série é mostrada (linhas verticais marcam o início e �m da experiência).
Limiares utilizados: sc = 1, 3, 8 e 22 (veja legenda no painel de L5). Código do hipnograma como na
Figura 3.7.
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a taxa total de ocorrência de avalanches (sc = 1) permaneceu constante. Isso indica uma mu-
dança drástica na distribuição de tamanhos de avalanches quando passamos do período PRE
para o EXP, com a probabilidade de acontecerem avalanches grandes sendo aumentada consi-
deravelmente. É interessante notar como esse aumento permanece mesmo após a retirada dos
objetos.

O aumento na frequência de disparos observado no S1 do rato L5 (Figura 2.8) que corres-
pondeu a um aumento na taxa de avalanches (Figura 3.11), pode ser explicado na Figura 3.12.
Note que os valores de taxa para sc = 8 e 22 decrescem do começo ao �nal do período EXP,
mais uma vez signi�cando uma mudança na distribuição de tamanhos de avalanches. Entre-
tanto, de maneira geral, o aumento nas probabilidades de ocorrência de avalanches grandes,
visto no L4, nos períodos EXP e POS, também está presente em L5. Note que o valor mínimo
de taxa que sc = 22 atinge ainda é maior que a média encontrada no período PRE. O aumento
�ca evidente também quando comparamos os valores dos períodos PRE e POS. Já no caso do
rato L6, a mudança nas distribuições de tamanho que pode ser observada é aquela referente a
diferentes estados. Note como as taxas para os diferentes valores de sc se tornam mais próximas
nos períodos de vigília, comparadas aos períodos de sono.

As mudanças nas distribuições de tamanhos de avalanches discutidas nos últimos pará-
grafos podem ser estendidas às outras distribuições relativas as avalanches: as de durações e
intervalos entre avalanches. Isso porque quando temos um aumento na taxa de ocorrência de
avalanches os intervalos entre as avalanches diminuem, causando mudanças na distribuição.
Além disso, avalanches grandes são, em geral, mais longas, e portanto um aumento na proba-
bilidade de acontecerem avalanches grandes quer dizer também um aumento na probabilidade
de acontecerem avalanches longas (isso não é óbvio, de maneira que só a análise das distri-
buições diretamente pode con�rmar essa relação entre tamanhos e durações). Para encerrar a
discussão sobre mudanças nas distribuições de tamanhos, vamos analisar se essas alterações
ocorrem durante períodos em que o animal permanece em um determinado estado, fazendo
alguma atividade cotidiana (isto é, fora do período EXP, no qual o animal deverá estar ocupado
explorando objetos desconhecidos). Para isso vamos analisar grá�cos das taxas de ocorrên-
cia de avalanches somente em intervalos de mesmo estado comportamental, no período PRE.
Além disso, somente as maiores janelas nas quais os animais permanecem no estado consi-
derado foram analisadas, para evitar modulações que ocorrem devido ao tempo passado entre
duas janelas consecutivas (tempo esse que, como vimos na Figura 2.6, pode variar bastante).
Portanto não serão concatenados os intervalos de tempo, como foi feito na Figura 3.10.

O resultado para WK pode ser visto na Figura 3.13. No painel superior temos os valores
das taxas de ocorrência de avalanches ≥ sc no S1 do rato L1, em uma janela na qual o rato
estava em vigília (aproximadamente 12 minutos). Para responder se a distribuição de tamanhos
muda durante esse período de tempo, dividimos a taxa de ocorrência de avalanches para cada
valor de sc pela sua correspondente taxa média. Um colapso das curvas para os diferentes
tamanhos mínimos indica estacionaridade nas distribuições de tamanhos. Entretanto, esse não
parece ser o caso, como pode ser visto no painel inferior da Figura 3.13. Apesar de se tratar
de um caso especí�co (considerando todos os parâmetros que podemos variar), o mesmo se
repete quando mudamos a região do cérebro, o período da experiência ou o rato observado.
Estacionaridade nas distribuições de tamanhos de avalanches também não parece estar presente
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no sono SWS, como pode ser visto na Figura 3.14. Esse fato deve ser mantido em mente quando
as distribuições de tamanho forem discutidas na Seção 3.3.

Antes de �nalizar essa seção, vamos estudar a relação tamanho-duração-intervalo entre
avalanches. Para veri�car se existe algum tipo de correlação entre eles, começamos plotando
a duração de cada avalanche em função do seu tamanho. Na Figura 3.15 temos o resultado
para cada um dos ratos do grupo L. Todos os grá�cos foram obtidos de avalanches no período
PRE, com os ratos no estado WK. As três regiões do cérebro medidas são mostradas (HP, S1
e V1 na primeira, segunda e terceira colunas, respectivamente). Os valores de duração estão
em número de bins, para permitir a comparação entre os diferentes grá�cos. Observe que,
como esperado, existe uma relação linear entre tamanhos e durações de avalanches. Para cada
uma das situações foi ajustada uma reta, com a inclinação a sendo mostrada. Os valores não
variam de maneira óbvia, seja de um rato para outro, ou de uma região do cérebro para outra.
Entretanto, devemos veri�car se existe alguma tendência de modi�cação nos valores quando
mudamos de estado comportamental ou quando mudamos a fase observada do experimento.

Tomando como base de comparação as inclinações das retas ajustadas para S1 em cada um
dos animais, no WK, medimos as inclinações variando o período da experiência. O resultado
está mostrado na Figura 3.16. Note que as inclinações, na maioria dos ratos, diminui quando o
rato entra no período EXP, e aumenta de volta, depois que ele sai do mesmo. O L6 é exceção: as
inclinações de PRE e EXP são praticamente as mesmas. Isto pode ser explicado na Figura 2.8:
L6 parece indiferente aos objetos. É interessante notar também que, no caso do L7, podemos
ver que os valores de EXP e POS são aproximadamente os mesmos, mas como vemos na
Tabela 2.1, o tempo de medida no POS do L7 é muito pequeno em relação ao PRE, o que
explicaria o fato dos valores das inclinações não corresponderem: o animal não teve tempo
su�ciente após a exposição para voltar às condições anteriores.

Na Figura 3.17, comparamos diferentes estados comportamentais. O período PRE e nova-
mente o S1 foram utilizados como base. As inclinações para os diferentes estados são bastante
similares, o que nos impede de concluir que existe diferença entre eles. As exceções �cam com
o ratos L6 e L7, que apresentam um aumento signi�cativo da inclinação no SWS, comparado
ao WK (para o L7 esse aumento persiste no caso do REM, estado esse que não foi encontrado
no rato L6).

Para veri�car possíveis diferenças nas inclinações quando o rato está sob efeito de anes-
tesia, comparamos os resultados para os ratos do grupo A, com e sem anestesia presente. Na
Figura 3.18, temos os resultados para o período livre (FM: primeira linha na �gura) e para o
período da anestesia (AN: segunda linha na �gura). Os resultados obtidos para os três ratos
do grupo A são mostrados. As inclinações de A1 e A3 aumentam signi�cativamente durante
o período de anestesia. A2 vai na direção oposta. Podemos ver que a escala dos fenômenos
é diferente durante o período AN, como já vimos anteriormente na Figura 3.8: tamanhos e
durações são bem menores.

Investigamos também uma possível correlação entre durações de uma avalanche e inter-
valo entre essa e a próxima avalanche. O que observamos foi uma correlação negativa, ou
seja, quando ocorre uma avalanche longa, é mais provável que o tempo até ocorrer uma nova
avalanche seja curto, e vice-versa. Nenhuma diferença qualitativa, no que diz respeito a essa
correlação, foi encontrada entre diferentes estados, regiões do cérebro ou períodos da experi-
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Figura 3.15 Duração das avalanches (em número de bins temporais) em função dos seus tamanhos.
Cada coluna trata de uma região do cérebro, no período PRE, com os ratos acordados. Cada linha um
diferente animal do grupo L. As linhas mostram o ajuste de uma reta, e os valores de a as inclinações.
A mesma escala foi utilizada em toda a �gura.
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Figura 3.16 Duração das avalanches (em número de bins temporais) em função dos seus tamanhos,
medidas no S1, com os ratos acordados. Cada coluna trata de um período da experiência. Cada linha um
diferente animal do grupo L. As linhas mostram o ajuste de uma reta, e os valores de a as inclinações.
A mesma escala foi utilizada em toda a �gura.
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Figura 3.17 Duração das avalanches (em número de bins temporais) em função dos seus tamanhos, me-
didas no S1, antes da introdução dos objetos na caixa. Cada coluna trata de um estado comportamental.
Cada linha um diferente animal do grupo L. As linhas mostram o ajuste de uma reta, e os valores de a
as inclinações (o ajuste pode parecer ruim em alguns casos, mas isso acontece porque apenas uma parte
dos dados está sendo mostrada na �gura). A mesma escala foi utilizada em toda a �gura.
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Figura 3.18 Duração das avalanches (em número de bins temporais) em função dos seus tamanhos.
Cada coluna trata de um diferente animal do grupo A. Na linha superior (inferior) ratos livres (aneste-
siados). As linhas mostram o ajuste de uma reta, e os valores de a as inclinações. A mesma escala foi
utilizada em toda a �gura.

ência. Os resultados são mostrados na Figura 3.19. As mais diversas situações exibidas têm o
mesmo padrão na relação duração-intervalos. As únicas diferenças que notamos já eram espe-
radas, como o fato de que os intervalos entre avalanches são mais curtos durante a experiência,
e que são mais longos durante o sono. A correlação encontrada anteriormente parece não mudar
após a aplicação da anestesia.

3.3 Distribuições de tamanhos, durações e intervalos

Nesta seção abordaremos aspectos mais relevantes da estatística das avalanches neuronais: as
distribuições relacionadas a elas. Os resultados discutidos aqui foram obtidos utilizando o
bin temporal ∆t como de�nido no início do capítulo. Na seção Seção 3.4, discutiremos as
diferentes possibilidades para o cálculo de ∆t e como os resultados variam considerando as
possíveis escolhas. Os valores de ∆t utilizados para calcular as distribuições que são exibidas
nessa seção estão na Tabela 3.2.

Vamos começar estudando as distribuições de tamanhos de avalanches somente nos perío-
dos de tempo em que os ratos estão acordados, antes da introdução dos objetos na caixa. Na
Figura 3.20 vemos que as distribuições variam bastante de um rato para outro. Note também
que as distribuições variam de uma região do cérebro para outra, indicando que esta medida é
mais sensível que as que mostramos anteriormente, as quais produziram resultados semelhantes
nas três regiões estudadas. O resultado esperado, ou seja, distribuições compatíveis com leis de
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Figura 3.19 Duração das avalanches (em número de bins temporais) em função dos intervalos (em
número de bins) até a próxima avalanche. Cada grá�co mostra um rato diferente em uma dada situação
(informações em cada um dos quadros). A mesma escala foi utilizado em toda a �gura.
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Rato HP S1 V1
L1 6.90 2.76 -
L2 27.25 4.64 3.23
L3 45.25 11.48 5.00
L4 5.98 5.66 3.96
L5 3.61 2.29 17.33
L6 4.44 2.95 5.34
L7 2.40 1.62 2.47

Tabela 3.2 Bin temporal ∆t, em milissegundos, utilizado em cada um dos casos.

potência, não foi obtido. Algumas das distribuições parecem similares a leis e potência, como
HP no L1, mas apenas em intervalos restritos de tamanhos, com valores variando por aproxi-
madamente um década. Isso não nos permite comprovar a hipótese de criticalidade dominando
a dinâmica do sistema. Isso será melhor discutido no Capítulo 4. Agora vamos estudar como
essas distribuições de tamanhos de avalanches varia quando medimos diferentes períodos da
experiência e quando consideramos diferentes estados comportamentais.

Na Figura 3.21 exibimos as distribuições de tamanhos para os períodos PRE, EXP e POS.
Para facilitar a visualização das curvas foi feita uma binagem logarítmica, portanto os grá�cos
mostram a densidade de probabilidade D(s) para uma certa faixa de tamanhos centrada em s.
Em cada uma das colunas temos, novamente, as diferentes regiões do cérebro estudadas. Mas
dessa vez, em cada um dos grá�cos temos os três períodos do experimento (PRE, EXP e POS).
Veja a legenda no quadro para V1 do L1. Note que durante o período EXP existe um aumento
geral na probabilidade de encontrarmos avalanches grandes. Os únicos ratos que não apresen-
tam esse aumento em nenhuma das regiões medidas são o L6 e o L7. Esse último não muda
as distribuições de nenhuma das áreas do cérebro medidas quando mudamos o período consi-
derado. O L6 mostra um pequeno aumento na probabilidade de ocorrerem avalanches grandes
no POS, para HP e S1, com as curvas em V1 permanecendo praticamente iguais nos três pe-
ríodos. O único caso em que a probabilidade de encontrarmos avalanches grandes diminui no
período EXP é para o rato L5 no V1, mas olhando a Tabela 2.3 vemos que apenas 7 neurônios
foram medidos nessa região, o que poderia explicar o resultado. É interessante observar que os
aumentos mais acentuados nas probabilidades de ocorrerem avalanches grandes durante o EXP
foram encontrados no S1, que tem papel fundamental na exploração dos objetos introduzidos
na caixa. No rato L4, esse aumento no EXP foi acompanhado por um aumento semelhante no
POS, enquanto em outros as distribuições do POS exibiram comportamento semelhante ao do
PRE (L1, L3). Já no L2, o aumento observado no EXP parece ter in�uenciado, de certa forma,
o período POS, cujas distribuições permanecem entre as do PRE e EXP.

Na Figura 3.22 temos as distribuições de tamanhos para os diferentes estados comporta-
mentais, durante o período PRE. O esquema é o mesmo da Figura 3.21, mas dessa vez, em
cada um dos grá�cos, temos as distribuições para o WK, o SWS e o REM, em vez dos períodos
da experiência. A legenda novamente encontra-se no quadro para o V1 do L1. Note que a
maioria dos animais exibe uma diminuição na probabilidade de ocorrerem avalanches grandes
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Figura 3.20 Distribuições de tamanhos de avalanches P(s), medidas no período PRE, com os ratos
acordados. Cada coluna representa uma região do cérebro. Mesma escala utilizada em cada um dos
grá�cos.
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Figura 3.21 Densidades de probabilidade para os tamanhos de avalanches D(s). Cada coluna representa
um região do cérebro. Em cada um dos grá�cos temos três curvas, cada uma delas com um período da
experiência (veja legenda no quadro para o V1 do L1). Binagem logarítmica. Mesma escala utilizada
em todos os grá�cos.
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quando eles adormecem. A única situação em que o oposto acontece é para o HP do L2, mas
somente 4 neurônios foram acessados, como podemos veri�car na Tabela 2.3, o que explicaria
o caso.

Seguindo a hipótese de que as memórias precisam do sono para se consolidar [51, 52, 53],
migrando do hipocampo para o córtex, vamos estudar a evolução das distribuições em cada
um dos estados comportamentais, antes, durante e depois da experiência. O S1 foi utilizado
como base para comparação, já que é a área mais sensível ao experimento com os objetos.
A Figura 3.23 mostra as distribuições de tamanhos de avalanches antes, durante e depois do
experimento, com cada estado sendo representado em uma coluna da �gura. Os aumentos
observados nas probabilidades de ocorrerem avalanches grandes no S1 durante a experiência,
quando os ratos estão dormindo, não são tão óbvios quanto os aumentos observados quando os
ratos estão acordados. É preciso lembrar que as janelas de sono, tanto SWS quanto REM, são
muito pequenas durante o experimento (em alguns casos ausentes), o que empobrece a estatís-
tica dessas distribuições. Entretanto, aumentos na probabilidade de encontrarmos avalanches
grandes foram observados no EXP e no POS, na maioria dos ratos em que essas janelas foram
medidas, principalmente durante o sono REM.

Até agora abordamos apenas distribuições de tamanhos de avalanches, nos mais diversos
cenários possíveis. Agora vamos explorar as distribuições de durações D(d). Mostramos ante-
riormente (Figura 3.15) que a relação entre os tamanhos e durações de uma mesma avalanche
é aproximadamente linear. Vejamos o quanto essa relação in�uencia o resultado para as distri-
buições, comparando a Figura 3.24 com a Figura 3.21. A semelhança entre as duas é evidente.
Para permitir melhor comparação plotamos as durações em unidades de ∆t em cada um dos
grá�cos, ou seja, as durações são dadas em número de bins. O mesmo comportamento foi
observado nas distribuições de durações e tamanhos.

Antes de passarmos ao próximo tópico sobre as distribuições relacionadas às avalanches,
vamos estudar o efeito da anestesia nas distribuições de tamanhos e durações. Na Figura 3.25
temos os dados obtidos para o rato A1, no período da anestesia. O resultado é surpreendente: a
lei de potência, ausente nas distribuições dos animais do grupo L, aparece, tanto na distribuição
de tamanhos como na distribuição de durações (com a limitação no número de décadas imposta
pelo número de neurônios medidos, como no caso de Beggs & Plenz [4]). Os expoentes tam-
bém lembram aqueles encontrados nas culturas de tecidos e fatias cerebrais [4, 46], 1.5 para
tamanhos e 2 para as durações. Esses resultados indicam uma organização crítica no V1 desse
rato, mesmo durante a anestesia. Note também que o resultado é completamente diferente ao
encontrado nos estados de sono, indicando dinâmicas bem diferentes nesses casos. É preciso
esclarecer que as distribuições para os outros ratos do grupo A, durante a anestesia, não são
compatíveis com leis de potência. O baixo número de ratos do grupo A e o complexo processo
experimental pelo qual eles passaram não nos permite a�rmar que a presença de lei de potência
é universal durante a anestesia. Uma investigação mais especí�ca deve ser feita para con�rmar
essa hipótese.

Vimos que as distribuições, independentemente do estado comportamental e da região do
cérebro, mudam durante os períodos em que os objetos estão na caixa, com um aumento na pro-
babilidade de ocorrerem avalanches grandes. Vimos também que os períodos em que os ratos
estão acordados têm maior probabilidade de apresentarem avalanches grandes. Tudo isso po-
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Figura 3.22 Densidades de probabilidade para os tamanhos de avalanches D(s). Cada coluna representa
um região do cérebro. Em cada um dos grá�cos temos três curvas, cada uma delas com um estado com-
portamental (veja legenda no quadro para o V1 do L1). Binagem logarítmica. Mesma escala utilizada
em todos os grá�cos.
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Figura 3.23 Densidades de probabilidade para os tamanhos de avalanches D(s) no S1. Cada coluna
representa um estado comportamental. Em cada um dos grá�cos temos três curvas, cada uma delas com
um período da experiência (veja legenda no quadro para o REM do L6). Binagem logarítmica. Mesma
escala utilizada em todos os grá�cos.
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Figura 3.24 Densidades de probabilidade para as durações das avalanches D(d) (com d dado em nú-
mero de bins). Cada coluna representa uma região do cérebro. Em cada um dos grá�cos temos três
curvas, cada uma delas com um período da experiência (veja legenda no quadro para o V1 do L1).
Binagem logarítmica. Mesma escala utilizada em todos os grá�cos.
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Figura 3.25 Densidades de probabilidade para os tamanhos (painel superior) e durações (painel inferior,
medidas em número de bins) de avalanches no rato A1 durante a anestesia. Foram ajustadas leis de
potência em cada um dos casos, com os expoentes dados na �gura. Binagem logarítmica. Mesma escala
utilizada nos dois grá�cos.

deria ser explicado simplesmente por um outro resultado que vimos anteriormente: os períodos
em que a probabilidade de ocorrerem avalanches grandes aumenta são também os períodos com
maior frequência de disparos. Para veri�car se as distribuições que observamos podem ser ex-
plicadas trivialmente pela frequência de disparos da rede e para veri�car se essas distribuições
poderiam ser obtidas por neurônios com trens de disparos Poissonianos, ou seja, com distribui-
ções de intervalos entre disparos exponencial, plotamos as distribuições originais juntamente
com as distribuições para os dados surrogados e para simulações de neurônios Poissonianos.

Os dados surrogados foram obtidos através da troca aleatória dos intervalos entre disparos
para cada um dos neurônios separadamente. Portanto, os dados surrogados consistem em trens
de disparos com a mesma distribuição de intervalos encontrada nos neurônios originais, mas
com a ordem temporal dos intervalos aleatoriamente reorganizada. Os neurônios Poissonianos
foram obtidos simulando trens de disparos com intervalos entre disparos exponencialmente
distribuídos, com taxas iguais à cada um dos neurônios originais que gerou o dado trem, ou
seja, obtemos um conjunto de neurônios, cada um deles com taxa de disparos igual a um dos
originais, mas com distribuição de intervalos entre disparos exponencial e descorrelacionada.

Os resultados são mostrados na Figura 3.26. As distribuições originais são as mesmas que
estão presentes na Figura 3.20. Note que os dados surrogados resultam em distribuições de
tamanhos que têm menor probabilidade de apresentarem avalanches grandes do que as distri-
buições originais. Além disso, em geral, as distribuições para os neurônios Poissonianos são
bastante diferentes das originais. Podemos tirar duas conclusões desse resultado. A primeira
é que a frequência de disparos da rede não explica, sozinha, as distribuições encontradas. A
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Figura 3.26 Distribuições originais de tamanhos de avalanches, além das obtidas a partir de dados
surrogados e de neurônios Poissonianos, obtidas no período PRE, com os animais acordados. Cada
coluna representa uma região do cérebro. Binagem logarítmica. Mesma escala utilizada em todos os
grá�cos.
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Figura 3.27 Densidades de probabilidade para os intervalos entre avalanches D(τ) (com τ dado em
número de bins), medidas com os ratos acordados. Cada coluna representa um região do cérebro. Em
cada um dos grá�cos temos três curvas, cada uma delas com um período da experiência (veja legenda
no quadro para o V1 do L1). Binagem logarítmica. Mesma escala utilizada em cada um dos grá�cos.
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Figura 3.28 Densidades de probabilidade para os intervalos entre eventos (linha cheia) e entre avalan-
ches (linha com círculos vazios). O painel da esquerda mostra o V1 do rato L7 nos períodos em que ele
estava acordado, antes da experiência com os objetos. O painel da direita mostra o rato A1 durante a
anestesia.

segunda é que neurônios com tempos de disparos aleatórios, diferenciando-se apenas pela taxa
de disparos, não são capazes de gerar avalanches cuja distribuição de tamanhos é similar às
encontradas nos ratos estudados.

Para �nalizar essa seção, vamos estudar as distribuições de intervalos entre avalanches
D(τ). A Figura 3.27 mostra o equivalente à Figura 3.24, mas para intervalos entre avalan-
ches. Mostramos anteriormente (Figura 3.19) que a duração de uma avalanche é, em geral,
inversamente proporcional ao tempo até a próxima avalanche. O que vemos na Figura 3.27 é
uma con�rmação dessa observação. Temos o oposto ao que acontece na Figura 3.24: intervalos
entre avalanches no período EXP são menores que nos períodos PRE e POS. Antes de passar
adiante, uma informação importante precisa ser avaliada, no que diz respeito aos intervalos
entre avalanches: a escala de tempo.

Na Seção 3.1 investigamos as distribuições de intervalo entre eventos, que de�ne o bin
temporal ∆t utilizado em toda a presente seção. Uma característica importante das avalanches
obtidas em [4, 46], para fatias cerebrais, cultura de tecidos e neurônios dissociados, é que as
avalanches não se misturavam, ou seja, as escalas de tempo dos intervalos entre eventos e dos
intervalos entre avalanches eram claramente diferentes. Tipicamente, nesses trabalhos, cada
neurônio só disparava uma vez por avalanche. É claro que nos casos in vitro, as redes neuro-
nais medidas não estão sendo estimuladas no mesmo sentido que nos nossos ratos, que pre-
cisam delas para realizar um número enorme de diferentes tarefas simultaneamente. As taxas
de disparos nos neurônios in vitro são muito menores que as taxas encontradas nos neurônios
estudados nesta dissertação (∼ 0.2 Hz comparados aos nossos∼ 10 Hz), com período refratário
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sendo ∼ 20 ms no caso in vitro, enquanto no nosso caso vários neurônios tiveram intervalos
próximos de 1 ms entre dois disparos. Isso pode explicar o fato de não termos encontrado lei de
potência nas distribuições dos animais do grupo L, enquanto durante a anestesia no A1, período
no qual, como vimos na Figura 2.10, as taxas de disparos são muito baixas, foi encontrada a
lei de potência. A Figura 3.28 mostra as distribuições de intervalos entre avalanches e entre
eventos, para um exemplo do grupo L e um do grupo A, durante a anestesia. Note que existe
uma sutil diferença entre o caso do rato livre e do rato anestesiado. As distribuições de inter-
valos entre avalanches está mais próxima da distribuições de intervalos entre eventos no caso
do animal livre, ou seja, a separação na escala temporal é maior durante o período de aneste-
sia. É necessário um estudo mais detalhado para saber o quanto essa diferença in�uencia nas
distribuições de tamanhos de avalanches.

3.4 Variando ∆t

Na seção anterior discutimos as propriedades estatísticas das avalanches dado um certo valor
de bin temporal, calculado para cada uma das regiões do cérebro estudadas, ou seja, para cada
conjunto de neurônios medido. O valor de ∆t utilizado em cada um dos grá�cos da Seção 3.3
(mostrados na Tabela 3.2) foram obtidos calculando a média dos intervalos entre eventos de
toda a série temporal em cada uma das áreas estudadas, independentemente do período da
experiência ou estado comportamental abordado. Em outras palavras, ∆t na Seção 3.3 é função
apenas da área do cérebro, permanecendo o mesmo, seja a medida no PRE ou no POS, seja no
WK ou no SWS.

Uma outra maneira de calcular o bin temporal seria utilizar somente os intervalos entre
eventos que pertencem à janela de tempo que está sendo avaliada, ou seja, se vamos calcular as
distribuições de tamanhos de avalanches para o WK no PRE, calculamos ∆t a partir da distribui-
ção de intervalos entre eventos para o WK no PRE e não para a série temporal completa. Isso é
equivalente a fazer uma normalização das medidas, já que nos períodos em que a frequência de
disparos é maior (WK, EXP) ∆t será menor, quebrando as avalanches grandes em avalanches
menores e nos períodos em que a frequência é menor ∆t será maior, concatenando avalanches
pequenas, consequentemente formando avalanches grandes. Chamemos esses bins temporais
de ∆tn. A Tabela 3.3 contem os valores de ∆tn para cada um das situações possíveis para os
ratos do grupo L.

A Figura 3.29 mostra os resultados para os períodos PRE, EXP e POS, como na Figura 3.21.
Note que o aumento de probabilidade para avalanches grandes observado no EXP na Figura 3.21
já não está presente. Dessa vez as curvas para os três períodos da experiência estão, de maneira
geral, colapsadas em uma única distribuição. Portanto, de�nindo o bin temporal como ∆tn,
temos uma normalização das distribuições para o PRE, EXP e POS. Isso pode indicar que a
dinâmica que rege o sistema não muda com a introdução dos objetos, o que é uma hipótese
razoável. Já na Figura 3.30 temos as distribuições de tamanhos das avalanches para os dife-
rentes estados comportamentais, utilizando o bin temporal normalizado ∆tn. O colapso não é
tão bom quanto os observados para os diferentes períodos da experiência, mas, comparando
com a Figura 3.22, vemos que a grande maioria dos ratos apresenta distribuições similares
para os diferentes estados, com o bin normalizado. Isso pode indicar que o mesmo mecanismo
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PRE

Rato WK SWS REM
HP S1 V1 HP S1 V1 HP S1 V1

L1 6.98 - - 10.14 - - 8.63 - -
L2 47.62 4.82 3.25 21.64 6.69 4.52 19.23 5.82 3.49
L3 43.29 11.31 4.33 44.84 18.35 7.26 49.50 15.58 6.16
L4 6.97 8.14 5.59 6.18 10.71 7.58 6.29 7.75 5.39
L5 3.74 1.95 9.35 4.52 3.59 19.08 3.89 2.58 13.57
L6 3.63 2.92 4.73 10.76 3.33 8.76 - - -
L7 2.08 1.31 2.04 4.27 3.12 4.71 2.98 2.71 3.18

EXP

Rato WK SWS REM
HP S1 V1 HP S1 V1 HP S1 V1

L1 4.13 1.70 - - - - 3.88 1.46 -
L2 24.51 2.85 2.34 - - - 18.05 2.91 2.10
L3 33.56 6.39 3.07 - - - - - -
L4 6.02 3.58 3.01 - - - - - -
L5 2.42 1.58 12.69 4.16 2.81 58.14 2.99 2.06 18.28
L6 2.51 2.78 4.31 8.90 3.29 7.67 - - -
L7 1.87 1.34 2.08 2.19 1.67 3.43 - - -

POS

Rato WK SWS REM
HP S1 V1 HP S1 V1 HP S1 V1

L1 6.60 2.56 - 8.63 3.51 - 5.44 2.34 -
L2 36.36 4.20 2.82 21.55 5.44 3.86 21.50 4.52 3.20
L3 47.62 9.54 4.08 46.95 14.10 7.09 50.00 12.00 5.94
L4 5.44 4.78 3.00 - - - 5.40 5.70 3.72
L5 3.39 1.96 20.83 4.26 2.52 37.74 3.92 2.70 29.50
L6 2.29 2.40 3.33 9.98 3.08 7.84 - - -
L7 2.12 1.60 2.27 3.66 2.96 4.57 - - -

Tabela 3.3 Bin temporal ∆tn, em milissegundos, utilizado em cada um dos casos.
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está por trás da dinâmica dos três estados comportamentais o que, junto com os resultados da
Figura 3.29, pode indicar que o cérebro dos ratos funciona através de dinâmicas universais,
independentemente da situação em que os animais se encontram.

Para �nalizar esse capítulo vamos estudar como as distribuições mudam quando variamos
∆t. Na Figura 3.31 são apresentadas as distribuições de tamanhos de avalanches nos períodos
em que os ratos estão acordados, antes da experiência, como na Figura 3.20. Em cada grá�co 6
diferentes valores de ∆t foram utilizados (veja legenda no quadro para V1 do L1). O resultado
é bastante interessante. Vimos anteriormente que as distribuições de tamanhos de avalanches
para os ratos do grupo L, quando calculadas utilizando a média dos intervalos entre eventos
como ∆t, não são compatíveis com leis de potência. Por outro lado, note que quando plotamos
as distribuições para vários valores de ∆t, todas juntas, elas parecem formar uma lei de potência,
com cada distribuição com um �cutoff� diferente. Os expoentes dessas supostas leis de potência
também batem com os resultados encontrados in vitro (veja as linhas inclinadas, com expoente
−1.5, em cada um dos grá�cos). Sendo assim, a hipótese de criticalidade no cérebro ganha
força. No próximo capítulo vamos discutir mais resultados que apóiam essa idéia.
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Figura 3.29 Densidades de probabilidade para os tamanhos de avalanches D(s), calculadas com o bin
temporal normalizado ∆tn (veja Tabela 3.3), com os ratos acordados. Cada coluna representa uma região
do cérebro. Em cada um dos grá�cos temos três curvas, cada uma delas com um período da experiência
(veja legenda no quadro para o V1 do L1). Binagem logarítmica. Mesma escala utilizada em todos os
grá�cos.
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Figura 3.30 Densidades de probabilidade para os tamanhos de avalanches D(s), calculadas com o bin
temporal normalizado ∆tn (veja Tabela 3.3), durante o período PRE. Cada coluna representa uma região
do cérebro. Em cada um dos grá�cos temos três curvas, cada uma delas com um estado comportamental
(veja legenda no quadro para o V1 do L1). Binagem logarítmica. Mesma escala utilizada em cada um
dos grá�cos.
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Figura 3.31 Densidades de probabilidade para os tamanhos de avalanches D(s), medidas nos períodos
em que os animais estavam acordados, antes da introdução dos objetos. Cada coluna representa uma
região do cérebro. Em cada um dos grá�cos vários valores de bin temporal foram utilizados (veja
legenda no quadro para o V1 do L1). A linha cheia presente em todos os grá�cos indica uma lei de
potência com expoente −1.5. Binagem logarítmica. Mesma escala utilizada em cada um dos grá�cos.



CAPÍTULO 4

Criticalidade

No Capítulo 3, vimos que as distribuições de tamanhos de avalanches nos ratos livres não
são compatíveis com leis de potência, quando o bin temporal ∆t é de�nido como o intervalo
médio entre eventos da rede, seja a média calculada em toda a série temporal ou somente
no intervalo em que estamos interessados. Como vimos no Capítulo 1, essa lei de potência
é uma assinatura de criticalidade do sistema, e foi encontrada em redes neuronais in vitro,
tanto através de medidas de potencial de campo local [4], como em medidas de disparos de
neurônios [46]. Como nosso objetivo principal nesta dissertação é validar a hipótese de que o
cérebro funciona em um regime de criticalidade, através das medidas de disparos neuronais,
vamos, neste capítulo, investigar que tipo de distribuição são aquelas observadas no Capítulo 3
e porque não encontramos as esperadas leis de potência. Além disso, vamos procurar por outros
sinais de criticalidade no sistema.

4.1 Identi�cando as distribuições

Para identi�car que tipo de distribuições temos para os tamanhos de avalanches, vamos nos
concentrar na região S1. As medidas presentes nessa seção foram feitas no período PRE, en-
quanto os ratos estavam acordados. Como vimos na Seção 3.4, as diferenças encontradas nos
outros períodos da experiência ou nos outros estados comportamentais podem ser contornadas
com uma mudança no bin temporal utilizado, o que justi�ca a escolha de tratar apenas o sub-
conjunto de parâmetros escolhido. Além disso, vamos estudar apenas a mais longa janela em
que cada um dos ratos permaneceu acordado no período PRE, para evitar possíveis modulações
que acontecem devido aos períodos de sono que separam os intervalos de vigília.

A Figura 4.1 mostra os resultados para 4 ratos do grupo L. Os círculos vazios são os pontos
experimentais, enquanto a linha é um ajuste de uma função lognormal:

P(s) =
C
σs exp

[−(lns−µ)2

(2σ2)

]
(4.1)

Todas as distribuições obtidas no S1 são muito bem representadas pela distribuição lognor-
mal. Os parâmetros do ajuste variam muito pouco de animal para animal. Distribuições simi-
lares foram obtidas para os tamanhos de incêndios �orestais na Itália [14]. Incêndios �orestais
são sistemas reconhecidos por exibir uma dinâmica regida por criticalidade auto-organizada
[39], o que nos dá um indicativo de que a ausência de leis de potência nas distribuições de
tamanhos de avalanches medidas nos ratos do grupo L não signi�ca que devemos descartar a
hipótese de criticalidade operando no cérebro em comportamento livre.
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Figura 4.1 Densidades de probabilidade para os tamanhos de avalanches D(s), obtidas no S1 com os
ratos acordados, antes da introdução dos objetos. Apenas a maior janela de tempo em que os animais
permaneceram acordados foi considerada. Círculos vazios representam os dados experimentais, en-
quanto as linhas cheias representam o ajuste de uma distribuição lognormal (veja o texto). Binagem
logarítmica.
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Figura 4.2 Distribuição total de tamanhos de avalanches para todos os ratos do grupo L, obtida no S1
com os ratos acordados, antes da introdução dos objetos. Os pontos representam os dados experimen-
tais, enquanto as linhas representam o ajuste de uma distribuição lognormal (veja o texto). Binagem
logarítmica.

Para obter uma visão mais precisa da validade da distribuição lognormal para os tamanhos
de avalanches, plotamos na Figura 4.2 a distribuição total (utilizando os dados de todos os
ratos) de tamanhos para os ratos do grupo L, mais uma vez no S1, acordados no período PRE
(como na Figura 4.1). O ajuste da lognormal é válido para todos os tamanhos de avalanches,
diferentemente do ajuste para a distribuição de tamanhos de incêndios em [14], que não é válida
para pequenos incêndios, mostrando uma qualidade ruim no ajuste dos tamanhos menores.

Agora que vimos que as distribuições de tamanhos de avalanches são compatíveis com dis-
tribuições do tipo lognormal, e que isso não signi�ca necessariamente que o sistema em questão
esteja fora do ponto crítico, vamos tentar entender o motivo de estarmos lidando com distribui-
ções como essas na Seção 4.2 e depois vamos tentar encontrar um outro sinal de criticalidade
no sistema na Seção 4.3.

4.2 Entendendo as distribuições

No Capítulo 2 (Seção 2.3.3) mencionamos o fato de que o número de neurônios acessados no
experimento, apesar de ser da mesma ordem de grandeza do máximo possível com a tecnologia
atual [40], é muitas ordens de grandeza menor do que o total de neurônios no cérebro. Portanto
estamos lidando com um problema de subamostragem. Para estudar que efeitos essa suba-
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mostragem poderia causar nas distribuições de tamanhos, modelamos um sistema excitável de
automatos celulares. O objetivo é veri�car como um sistema que está no ponto crítico se parece
quando olhamos apenas uma pequena porção de seus elementos, ou seja, quando estamos em
uma situação de subamostragem.

O modelo consiste numa rede bidimensional de autômatos celulares excitáveis, cada um
deles podendo assumir n estados. Para cada sítio i da rede temos: xi(t) = 0 representa um
neurônio em repouso no tempo t; xi(t) = 1 representa um neurônio disparando no tempo t;
xi(t) = 2,3 . . . ,n representa um neurônio no período refratário no tempo t. As regras do modelo
são as seguintes:

� Um neurônio em repouso no tempo t dispara no tempo t +1 se:

1. qualquer um de seus vizinhos disparar no tempo t, com probabilidade p por vizinho,
ou

2. receber um estímulo externo, com probabilidade ph

� Um neurônio disparando no tempo t entra no período refratário no tempo t + 1 e subse-
quentemente percorre os estados refratários até voltar ao estado de repouso: xi(t + 1) =
[xi(t)+1] mod n

Nas simulações exibidas aqui utilizamos uma rede quadrada L×L, com cada sítio conec-
tado aos seus quatro vizinhos mais próximos e condições de contorno periódicas. O número
de estados n foi �xado como 4 (dessa forma o tempo que o neurônio passa disparando equi-
vale à metade do período refratário, aproximadamente como nos neurônios acessados expe-
rimentalmente). O estímulo externo foi modelado como um processo de Poisson [15, 22],
ph = 1− exp(−hδ t), com o passo de tempo δ t = 1 ms e com a taxa h dada em ms−1, para
simular a chegada independente de estímulos no S1, tanto os que têm origem nos sistemas
sensoriais como aqueles vindos de outras regiões do cérebro. Simulando o modelo com a taxa
de estímulo externo praticamente nula, ph → 0, podemos encontrar o valor de conectividade p
para o qual o sistema se encontra no ponto crítico, exibindo uma distribuição de tamanhos de
avalanches na forma de lei de potência. Na Figura 4.3 temos o resultado das simulações para
uma rede com L = 32. O valor crítico de conectividade encontrado foi pc ' 0.38. Note que
uma lei de potência P(s)∼ s−α , com expoente α ' 1, se ajusta perfeitamente à distribuição de
tamanhos de avalanches do sistema, por mais de duas décadas de valores de tamanhos. O bin
temporal ∆t utilizado para fazer a medida foi o próprio passo de tempo do modelo.

Temos, portanto, um modelo que simula uma rede de neurônios acoplados, sendo estimula-
dos por um processo de Poisson e gerando um padrão de atividade que, através da medida nas
distribuições de tamanhos de avalanches, reconhecemos como pertencente a um regime crítico.
O próximo passo é recalcular as avalanches utilizando um subgrupo pequeno de neurônios da
rede e veri�car se a distribuição de tamanhos é preservada. Para isso copiamos as con�gurações
das matrizes de eletrodos encontradas nos ratos originais, ou seja, para cada animal do grupo L
extraímos o número de neurônios observados em cada um dos 16 eletrodos no S1 e utilizamos a
mesma con�guração nas simulações. No modelo, cada eletrodo foi de�nido como uma matriz
3×3 de neurônios, pois no experimento cada eletrodo pode acessar até 6 neurônios. O neurô-
nio central dessa matriz não foi considerado nas medidas, pois ele é o único que está conectado
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Figura 4.3 Distribuição de tamanhos de avalanches medidas a partir de todos os neurônios da rede.
Parâmetros utilizados: L = 32, n = 4, p = 0.38 e h = 10−4 ms.

a todos os outros neurônios da matriz, enquanto que, excluindo ele, cada um dos elementos
da nova matriz está conectado a dois outros elementos, eliminando qualquer privilégio entre
eles. Sendo assim cada eletrodo no modelo teria acesso a até 8 neurônios. A distância entre
os centros de dois eletrodos vizinhos é de 8 neurônios, o que corresponde aproximadamente ao
caso real 1. Após veri�car quantos neurônios foram medidos no rato em questão para um dado
eletrodo, sorteamos o mesmo número de neurônios (entre os 8 candidatos) para o eletrodo cor-
respondente no modelo. Simulamos com os mesmos parâmetros da Figura 4.3, com h = 10−4

ms. A diferença é que dessa vez vamos medir avalanches apenas nos neurônios que foram
sorteados, de acordo com as con�gurações das matrizes dos animais do grupo L. Os resultados
para os mesmos ratos da Figura 4.1 estão mostrados na Figura 4.4.

Podemos ver que os resultados das simulações também são compatíveis com distribuições
lognormais. As distribuições obtidas a partir do modelo demonstram uma menor probabilidade
na ocorrência de avalanches grandes em relação as distribuições obtidas dos dados experimen-
tais, resultando em diferentes valores para os parâmetros do ajuste da lognormal. Entretanto
isso é fácil de explicar. Na Figura 4.4, as avalanches, no caso da simulação, foram calculadas
com bin temporal ∆t = 1 ms (igual ao passo de tempo do algoritmo). Na Figura 4.5 temos
as distribuições de tamanhos de avalanches, calculadas a partir das simulações, com diferentes
valores de ∆t. Observe que os resultados para um modelo crítico submetido a subamostragem é
muito similar aos resultados experimentais (dada uma escolha de ∆t apropriada para compara-

1distância entre eletrodos ∼ 250µm; corpo celular ∼ 30µm.
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Figura 4.4 Densidades de probabilidade para os tamanhos de avalanches D(s). Coluna da esquerda:
distribuições obtidas no S1 com os ratos acordados, antes da introdução dos objetos. Coluna da direita:
distribuições obtidas através da simulação do modelo (L = 32, n = 4, p = 0.38 e h = 10−4 ms). Círculos
vazios representam os dados experimentais e das simulações, enquanto as linhas cheias representam o
ajuste de uma distribuição lognormal. Binagem logarítmica. A mesma escala foi utilizada em todos os
grá�cos.
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Figura 4.5 Densidades de probabilidade para os tamanhos de avalanches D(s). Coluna da esquerda:
distribuições obtidas no S1 com os ratos acordados, antes da introdução dos objetos. Coluna da direita:
distribuições obtidas através da simulação do modelo (L = 32, n = 4, p = 0.38 e h = 10−4 ms) para dife-
rentes valores de ∆t (1,2,4,8,16,32,64 e 128 ms). Círculos vazios representam os dados experimentais
e da simulação (com o auxílio de linhas tracejadas para facilitar a identi�cação de cada uma das curvas),
enquanto as linhas cheias representam o ajuste de uma distribuição lognormal (o ajuste foi feito para
∆t = 16 ms para L5 e L6 e ∆t = 8 ms para L2 e L4 no caso das simulações). Binagem logarítmica. A
mesma escala foi utilizada em todos os grá�cos. Veja a Figura 3.31.
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ção). Isso é muito importante, pois indica que o fato de não termos encontrado leis de potência
para as distribuições de tamanho das avalanches, nos ratos do grupo L, não pode ser utilizado
para descartar a possibilidade de criticalidade operando no sistema. Além disso, os padrões
formados pelas distribuições de tamanhos de avalanches para os diversos valores de ∆t no caso
das simulações, são similares aos padrões formados pelas distribuições experimentais, como
podemos ver na Figura 3.31.

4.3 Leis de escala

Muitos sistemas complexos encontrados na natureza exibem uma ausência de tamanho carac-
terístico de eventos, isto é, não existe uma escala de tempo ou espaço que controle a evolução
temporal desses sistemas. Bak, Tang e Wiesenfeld [3] mostraram que esses sistemas, que são
compostos por muitos elementos interagentes guiados por uma força externa, evoluem em dire-
ção a um estado com propriedades semelhantes àquelas encontradas em sistemas em equilíbrio
no ponto crítico, sem a necessidade de um ajuste externo. O comportamento desses sistemas foi
chamado por eles de criticalidade auto-organizada (SOC, do inglês self-organized criticality).
A teoria foi utilizada para explicar dinamicamente o motivo de tantos sistemas exibirem uma
natureza tão complexa de estruturas temporais e espaciais. Pilhas de areia e arroz, avalanches
de vórtices em supercondutores, formação de gotas, terremotos e evolução biológica são apenas
alguns dos vários exemplos de sistemas na natureza que apresentam SOC [33, 2].

Sistemas biológicos são fortes canditados a exibir SOC. Acredita-se que eles estão à beira
do caos, entre um estado estável e um estado caótico, e que necessitam encontrar esse ponto
crítico independente das condições externas. Um dos sinais de que existe SOC no sistema é
a ausência de escala nos eventos gerados por ele. Essa ausência é caracterizada por distri-
buições de tamanhos desses eventos compatíveis com leis de potência. Vimos na Seção 4.1
que as distribuições de tamanhos de avalanches no cérebro dos ratos, sob as condições em
que foram calculadas, são caracterizadas por funções lognormal. Isso, a princípio, excluiria a
possibilidade do cérebro do rato ser um sistema exibindo SOC. Mas vimos na Seção 4.2 que
esse resultado pode ser explicado pela subamostragem que existe no experimento realizado.
Portanto devemos procurar outro sinal de criticalidade no nosso sistema.

Investigamos a dinâmica temporal do nosso sistema através dos intervalos entre avalanches.
De�nimos um limiar de tamanho mínimo de avalanches sc para contabilizar os intervalos. Me-
dimos a distribuição de intervalos τ entre avalanches como uma função de sc:

D(τ;sc) =
Prob[τ ≤ intervalo≤ τ +dτ|s≥ sc]

dτ
, (4.2)

onde intervalo é o tempo entre duas avalanches consecutivas de tamanho s≥ sc.
Obviamente, quanto maior sc, maior é a probabilidade de encontrarmos intervalos grandes

entre avalanches. Para estudarmos a família de curvas como um todo, �zemos uma transfor-
mação de variáveis similar as encontradas em trabalhos sobre clarões solares [1], fraturas [18]
e incêndios �orestais [14]: D(τ;sc) → D(τ;sc)/R(sc) e τ → τR(sc), onde R(sc) = 〈τ〉−1. O
resultado é interessante: quando fazemos a transformação, todas as distribuições para os dife-
rentes valores de sc colapsam em uma única curva, ou seja, D(τ;sc) = R(sc)F(τR(sc)), onde F
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Figura 4.6 Densidades de probabilidade D(τ;sc) para os intervalos entre avalanches com tamanho mí-
nimo sc (coluna esquerda). Na coluna direita, as distribuições foram renormalizadas (veja texto). Valores
de sc utilizados são mostrados no primeiro quadro da coluna direita. Medidas feitas para o HP (primeira
linha), S1 (segunda linha) e V1 (terceira linha) do rato L2, nos intervalos em que ele esteve acordado
antes do experimento com os objetos. Intervalos menores que 2 ms foram omitidos.
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Figura 4.7 Densidades de probabilidade D(τ;sc) para os intervalos entre avalanches com tamanho mí-
nimo sc (coluna esquerda). Na coluna direita, as distribuições foram renormalizadas (veja texto). Valores
de sc utilizados são mostrados no primeiro quadro da coluna direita. Medidas feitas para o S1 do rato
L3, nos intervalos em que ele esteve acordado, antes (primeira linha), durante (segunda linha) e depois
(terceira linha) do experimento com os objetos. Intervalos menores que 2 ms foram omitidos.
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Figura 4.8 Densidades de probabilidade D(τ;sc) para os intervalos entre avalanches com tamanho mí-
nimo sc (coluna esquerda). Na coluna direita, as distribuições foram renormalizadas (veja texto). Valores
de sc utilizados são mostrados no primeiro quadro da coluna direita. Medidas feitas para o S1 do rato
L6, nos intervalos em que ele esteve no SWS, antes (primeira linha), durante (segunda linha) e depois
(terceira linha) do experimento com os objetos. Intervalos menores que 2 ms foram omitidos.
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Figura 4.9 Densidades de probabilidade D(τ;sc) para os intervalos entre avalanches com tamanho mí-
nimo sc (coluna esquerda). Na coluna direita, as distribuições foram renormalizadas (veja texto). Valores
de sc utilizados são mostrados no primeiro quadro da coluna direita. Medidas feitas para o S1 do rato
L5, nos intervalos em que ele esteve no sono REM, antes (primeira linha), durante (segunda linha) e
depois (terceira linha) do experimento com os objetos. Intervalos menores que 2 ms foram omitidos.
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Figura 4.10 Densidades de probabilidade D(τ ;sc) para os intervalos entre avalanches com tamanho
mínimo sc (coluna esquerda). Na coluna direita, as distribuições foram renormalizadas (veja texto).
Valores de sc utilizados são mostrados no primeiro quadro da coluna direita. Medidas feitas para o
S1 dos ratos L1 (primeira linha), L4 (segunda linha) e L7 (terceira linha), nos intervalos em que eles
esteviram acordados antes do experimento com os objetos. Intervalos menores que 2 ms foram omitidos.
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é uma função de escala. Em outras palavras, temos uma função de escala uni�cada, que é tam-
bém observada em diversos outros sistemas, os quais exibem SOC: terremotos [9, 10, 11, 12],
incêndios �orestais [14], entre outros. O colapso está presente independente da região do cé-
rebro observada (Figura 4.6), do período da experiência ou do estado comportamental (WK
na Figura 4.7, SWS na Figura 4.8 e REM na Figura 4.9), em todos os animais estudados (Fi-
gura 4.10).

Além disso, já que os eixos vertical e horizontal dos grá�cos das distribuições colapsadas
são adimensionais, podemos comparar os resultados para diferentes ratos. Utilizando os dados
para todos os animais do grupo L, obtemos a Figura 4.11, que mostra um colapso razoável ao
longo de 8 ordens de magnitude no eixo horizontal e 12 no eixo vertical, em uma medida do
S1 nos intervalos em que os ratos estiveram acordados, no período PRE. A função de escala F
é compatível com uma lei de potência dupla:

F(x) =
C′x−α

[1+(θx)c](−α+β )/c , (4.3)

com α ' 0.7 e β ' 2.7. Embora os valores dos expoentes sejam diferentes, a função de escala
é semelhante àquela observada para intervalos entre terremotos [10].

Resultados semelhantes foram encontrados no SWS (Figura 4.12) e no sono REM (Fi-
gura 4.13). Todos esses resultados indicam que a hipótese de criticalidade é válida para o
cérebro do rato. Mais precisamente, o sistema é compatível com a idéia de criticalidade auto-
organizada, como pode ser visto nos colapsos das distribuições de intervalos entre avalanches
para diferentes tamanhos mínimos considerados.
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Figura 4.11 Densidades de probabilidade D(τ ;sc) para os intervalos entre avalanches com tamanho
mínimo sc. Dados para todos os animais do grupo L, no S1, para os intervalos em que os ratos estiveram
acordados, antes da experiência com os objetos. Os valores de sc utilizados variam de 1 à 100. A linha
mostra F(x) (equação (4.3)), com C′ = 0.5, θ = 3, c = 2, α = 0.7 e β = 2.7.
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Figura 4.12 Densidades de probabilidade D(τ ;sc) para os intervalos entre avalanches com tamanho
mínimo sc. Dados para todos os animais do grupo L, no S1, para os intervalos em que os ratos estiveram
no SWS, antes da experiência com os objetos. Os valores de sc utilizados variam de 1 à 100. AA linha
mostra F(x) (equação (4.3)), com C′ = 0.5, θ = 3, c = 2, α = 0.7 e β = 2.7.
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Figura 4.13 Densidades de probabilidade D(τ ;sc) para os intervalos entre avalanches com tamanho
mínimo sc. Dados para todos os animais do grupo L, no S1, para os intervalos em que os ratos estiveram
no sono REM, antes da experiência com os objetos. Os valores de sc utilizados variam de 1 à 100. A
linha mostra F(x) (equação (4.3)), com C′ = 0.5, θ = 3, c = 2, α = 0.7 e β = 2.7.



CAPÍTULO 5

Conclusões e perspectivas

Nesta dissertação foram estudadas as propriedades estatísticas das avalanches neuronais, me-
didas a partir dos trens de disparos de um conjunto de neurônios em três áreas do cérebro de
ratos livres. Investigamos as características gerais desses neurônios e veri�camos as diferenças
que eles apresentam em cada um dos estados comportamentais, além da in�uência do experi-
mento com os objetos novos, através da comparação dos dados para os diferentes estágios da
experiência. Também estudamos os efeitos causados pela aplicação de anestesia nos animais.

5.1 Observações �nais

Exploramos a dinâmica temporal que controla os momentos em que acontecem as transições
entre os estados comportamentais. Vimos que a experiência com os objetos não causa mu-
danças no padrão das distribuições de duração dos intervalos de sono nos animais e que essas
distribuições são compatíveis com leis de potência, o que indica possivelmente criticalidade no
mecanismo dinâmico no controle das transições. Estudos mais precisos são necessários para
con�rmar esses resultados e esperamos fazê-los em futuros trabalhos.

Apesar do baixo número de neurônios analisados em cada uma das regiões do cérebro
(Tabela 2.3), veri�camos que eles apresentam características muito distintas entre si, mas que
essas diferenças são preservadas quando os animais mudam de um estado comportamental
para outro. As mudanças nas propriedades dos neurônios acontecem de maneira global, como
o aumento na frequência média de disparos da rede durante a experiência com os objetos ou
quando os animais estão acordados, ou como a queda brusca nas frequências após a aplicação
da anestesia.

O processo de medida das avalanches neuronais é completamente dependente do bin tem-
poral ∆t utilizado. Entretanto, de�nindo como ∆t padrão o intervalo médio entre dois disparos
consecutivos na rede, pudemos observar algumas propriedades fundamentais das avalanches
in vivo medidas a partir de disparos neuronais. Vimos que a taxa média com que ocorrem as
avalanches em uma dada região do cérebro não varia de maneira signi�cativa com o tempo, in-
dependentemente do estado comportamental ou período da experiência, a não ser que o animal
esseja sob efeito de anestesia, situação na qual a taxa cai bruscamente. As diferenças nos valo-
res das taxas entre as regiões do cérebro podem ser relativamente bem explicadas pela diferença
no número de neurônios utilizados para medir as avalanches em cada uma dessas regiões resul-
tando, de certa forma, em uma taxa aproximadamente constante de ocorrência de avalanches
por neurônio medido, como vimos na Tabela 3.1. Quando calculamos as taxas de ocorrência de
avalanches a partir de um certo tamanho sc, observamos que existe uma variação maior na taxa

79
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para os valores mais altos de sc, e que essa variação não ocorre de maneira semelhante para os
vários limiares de tamanhos. Isso signi�ca que as distribuições de tamanhos de avalanches neu-
ronais não é estacionária. Um estudo mais detalhado sobre as mudanças nas distribuições de
tamanhos precisa ser feito, para entender a causa dessas mudanças e se existe algum conjunto
de circunstâncias para o qual as distribuições possam ser consideradas estacionárias.

Estudamos a relação entre tamanhos, durações e intervalos entre avalanches. Vimos que a
duração de uma avalanche é, em média, proporcional ao seu tamanho, com diferentes cons-
tantes de proporcionalidade para diferentes conjuntos de parâmetros. De maneira geral as
constantes diminuem durante o período em que os ratos estão interagindo com os objetos e
aumentam se o rato é submetido à anestesia. Isso pode estar relacionado com sincronização,
pois com os neurônios disparando juntos é mais provável encontrarmos avalanches curtas e
grandes. Sabe-se que a anestesia aumenta o grau de sincronização na rede. Entretanto o sono
SWS, conhecido por ser um estado com alto grau de sincronização na atividade, não apresenta
diferença signi�cativa nas constantes de proporcionalidade, a não ser para dois ratos. Portanto
mais investigação é necessária quanto a esse assunto. No caso da relação entre a duração de
uma avalanche e o intervalo até que tenhamos outra avalanche, um resultado interessante foi
observado. Existe uma correlação negativa entre as duas medidas, ou seja, quanto mais tempo
dura uma avalanche, em média, menos tempo se passa até que tenhamos outra avalanche. Es-
peramos quanti�car melhor essas observações em trabalhos futuros.

Observamos que, medindo as avalanches com o ∆t padrão, as esperadas leis de potência
para as distribuições de tamanhos não foram obtidas claramente, exceto no caso dos períodos
de anestesia, nos quais os resultados obtidos são absolutamente diferentes daqueles obtidos a
partir dos ratos livres. Uma investigação precisa ser feita para detectar precisamente o motivo
da diferença, que poderia ser a queda na taxa de disparos ou o aumento da sincronização, por
exemplo. Veri�camos que existem diferenças nas distribuições entre as regiões do cérebro,
entre os períodos da experiência e entre os estados comportamentais. Mais precisamente, a
probabilidade de ocorrerem avalanches grandes aumenta, em geral, durante a experiência com
os objetos e, em alguns casos, esse aumento permanece mesmo após a retirada dos objetos (isso
é válido tanto para os intervalos de vigília quanto para os de sono). Além disso, a probabili-
dade de obtermos avalanches grandes é maior quando o rato está acordado. Isso tudo poderia
ser explicado apenas pela diferença nas taxas de disparos da rede, mas medidas em dados sur-
rogados e neurônios Poissonianos com a mesma taxa de disparos dos originais resultaram em
distribuições distintas das experimentais, o que indica que a frequência de disparos da rede não
pode explicar os resultados sozinha. Entretanto, em alguns casos, os resultados para os dados
surrogados se aproximaram bastante dos resultados originais, o que nos leva a concluir que
talvez um método alternativo para embaralhar os dados seja necessário. Investigações nesse
sentido devem ser feitas futuramente.

Quando medimos as avalanches com o bin temporal normalizado, ou seja, com ∆t calculado
separadamente para cada trecho onde seria feita a medida, observamos que as distribuições de
tamanhos para os diferentes períodos da experiência e para os diferentes estados comportamen-
tais colapsaram em uma única distribuição, o que indica que a dinâmica controlando o sistema
é a mesma, independente da situação em que se encontra o animal.

Embora não tenhamos encontrado leis de potência nas distribuições de tamanhos, vimos
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que as distribuições para vários valores de ∆t formam, juntas, uma curva compatível com uma
lei de potência, com �cutoffs� variando de acordo com o ∆t. Para avaliar a relevância desse
resultado precisamos de um maior embasamento teórico, talvez com a ajuda de simulações
para um modelo de avalanches. Estudamos mais detalhadamente as distribuições de tamanhos
encontradas e concluímos que se tratam de distribuições lognormais. Implementamos um mo-
delo de autômatos celulares para estudar as consequências de subamostragem na medida das
distribuições. Aprendemos que um sistema no seu ponto crítico, com distribuição de tamanhos
de avalanches similar a uma lei de potência, pode exibir distribuições lognormais, quando a
medida das avalanches é feita em uma pequena fração do total de seus elementos.

Finalmente, estudamos a dinâmica temporal das avalanches, através das distribuições de
intervalos D(τ), e observamos que quando fazemos a medida impondo tamanhos mínimos sc
para considerar as avalanches, as curvas para os vários valores de sc podem ser colapsadas
em uma só distribuição. Vimos que a função de escala que relaciona as distribuições com os
intervalos é universal (isto é, a mesma função independentemente da região do cérebro, pe-
ríodo da experiência ou estado comportamental), e pode ser aproximada por uma dupla lei
de potência, como observado em trabalhos em sistemas que apresentam criticalidade auto-
organizada [9, 10, 11, 12]. Concluímos que a idéia de criticalidade no cérebro do rato é com-
patível com nossos resultados, com fortes evidências de que o sistema opera sob criticalidade
auto-organizada, independentemente dos parâmetros escolhidos.

5.2 Estudos futuros

Alguns outros estudos foram feitos com os dados, mas não foram mencionados nesta disserta-
ção. Esses não estão �nalizados e são possibilidades futuras, como a investigação da presença
de ruído 1/ f nas séries temporais das avalanches. O trabalho descrito aqui abre muitas portas
para continuação, e podemos seguir em várias direções. Uma das idéias que estão sendo im-
plementadas é uma medida de agrupamento (clustering) nos neurônios. Seguindo os trabalhos
de Feldt et al. [20], no qual foi desenvolvido um método de clustering chamado Functional
clustering algorithm (FCA), nós medimos agrupamento em nossos dados.

O método consiste, basicamente, em calcular uma distância chamada AMD (average mini-
mum distance) entre pares de séries temporais de disparos de neurônios (trens de disparos). A
cada passo do algoritmo, o par de trens de disparos com o menor AMD é agrupado e os trens
originais são fundidos, formando um único trem de disparos, que será utilizado nos cálculos
nos passos seguintes do algoritmo. Utilizando-se o par de trens com o menor AMD, cria-se um
conjunto de pares de trens surrogados, através do reordenamento aleatório dos intervalos entre
disparos em cada um dos trens. Cada par desse conjunto surrogado origina um novo AMD.
Após isso, um novo passo do algoritmo se inicia, com todo o procedimento se repetindo. O
momento de agrupamento ótimo é encontrado quando o valor do AMD normal excede ou se
iguala ao grau de signi�cância (5% menores AMDs surrogados).

O resultado para o rato L5 pode ser visto na Figura 5.1. Todos os neurônios do rato L5
foram utilizados na análise. No painel superior temos os valores de AMD normal (linha cheia)
e o grau nde signi�cância (linha tracejada) a cada passo do algoritmo. No painel inferior temos
o resultado do agrupamento. Os neurônios de cada região estão marcados com tipo de linhas
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Figura 5.1 Aplicação do functional clustering algorithm no rato L5. O painel superior mostra o valor
do AMD normal (linha cheia) e limite do surrogado (linha tracejada) a cada passo do algoritmo. O
painel inferior mostra o agrupamento �nal. Neurônios de cada região estão marcados com tipos de linha
diferentes (veja legenda no grá�co). A linha tracejada horizontal marca o agrupamento ótimo.
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Figura 5.2 Distribuições de tamanhos de avalanches no S1 do rato L1, enquanto o rato estava acordado
durante o período de exposição aos objetos. A linha cheia mostra a distribuição original, enquanto as
outras são para diferentes valores de limiar: 1, 2, 3 e 5.

diferentes (veja legenda no grá�co). A linha tracejada horizontal marca o agrupamento ótimo.
É surpreendente o fato de que, apesar de toda semelhança nas características dos neurônios nas
diferentes regiões do cérebro, como vimos no Capítulo 2, o FCA é capaz de separar (quase
perfeitamente) os neurônios por área do cérebro. Entretanto, note que o ponto indicado como
agrupamento ótimo basicamente só exclui quatro neurônios do total. Nossos resultados ainda
precisam ser revistos, e mais estudos nesse sentido serão feitos no futuro.

Beggs & Plenz observaram, além da criticalidade na dinâmica das avalanches neuronais in
vitro, que os padrões formados nas avalanches se repetem ao longo de várias horas de medidas
[5]. Pretendemos investigar se isso vale no caso de avalanches neuronais in vivo em um futuro
próximo. Além disso, pretendemos fazer uma �ltragem dos dados futuramente, para melhorar
a qualidade dos resultados aqui exibidos e daqueles ainda por vir. Isso inclui uma reavaliação
dos hipnogramas, maior cuidado com disparos que violam o período refratário (alguns neurô-
nios tiveram disparos consecutivos em um intervalo menor que 1ms - o período refratário, ou
o tempo que o neurônio �ca inativo após disparar, deve ser em torno de 3ms), entre outras
coisas. Um possível uso do FCA para selecionar os neurônios mais adequados para se fazer as
análises poderia ser útil. Além disso, existe a possibilidade de investigarmos outras de�nições
de avalanches neuronais, como as encontradas no próprio trabalho original de Beggs & Plenz
[4] ou no trabalho de Ji & Wilson [34], ou ainda uma de�nição diferente, que se adeque me-
lhor ao tipo de dados que estamos tratando, como a imposição de um limiar mínimo em cada
frame para que ele seja considerado não-nulo. Resultados preliminares nesse sentido já foram
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obtidos, como podemos ver na Figura 5.2, para o rato L1. A medida foi feita no S1, durante os
intervalos de tempo em que o rato esteve acordado, durante a exposição aos objetos. Em cada
uma das curvas foi utilizado um diferente limiar para considerarmos que um frame é ativo, ou
seja, dado um certo limiar l, o frame só foi considerado ativo, e portanto participando de uma
avalanche, se o número de disparos nesse frame foi igual ou maior que l. Na Figura 5.2, temos
l = 0 (linha cheia, medida original), 1, 2, 3 e 5. Note que a distribuição muda de acordo com
o limiar utilizado. Esse procedimento, em conjunto com uma rede�nição do bin temporal a ser
utilizado, pode levar a obtenção de leis de potência, apesar da subamostragem. Mais estudos
são necessários nessa direção, e serão elaborados no futuro.

Esse trabalho mostra a grande sinergia que existe entre a Mecânica Estatística e a Neuroci-
ência. Projetos interdisciplinares são importantes para o progresso da ciência, promovendo um
aumento na interação entre as áreas. Isso gera troca de conhecimentos, bene�ciando os pro-
�ssionais envolvidos nessas atividades e, consequentemente, propiciando um aumento na qua-
lidade das pesquisas desenvolvidas. Esperamos poder continuar contribuindo com os estudos
do cérebro, através dos nossos conhecimentos em Física, aliados aos nossos colegas biólogos,
engenheiros, químicos, en�m, todos aqueles que se envolvem nessa área tão empolgante.



APÊNDICE A

Identi�cação dos ratos

Aqui temos uma tabela relacionando a identi�cação utilizada para os ratos na dissertação com
a identi�cação original.

Dissertação Original Dissertação Original
L1 GE1 L6 GE14
L2 GE3 L7 GE17
L3 GE4 A1 RV1-02
L4 GE5 A2 RV1-03
L5 GE6 A3 RV1-04

Tabela A.1 Identi�cação dos ratos na dissertação e originalmente
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APÊNDICE B

Hipnogramas

Hipnogramas para os ratos do grupo L. Em cada uma das �guras temos duas linhas traceja-
das verticais marcando o início e �m da exposição aos objetos utilizados no experimento (ver
Capítulo 2).

WT

REM

SWS

WK

 0  2000  4000  6000  8000  10000  12000  14000

tempo (s)

L1

Figura B.1 Hipnograma para o rato L1. Cada ponto signi�ca a permanência do animal no dado estado
por 10 segundos. Linhas tracejadas verticais marcam o início e �m da experiência de contato com os
objetos.
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Figura B.2 Hipnograma para o rato L2. Cada ponto signi�ca a permanência do animal no dado estado
por 10 segundos. Linhas tracejadas verticais marcam o início e �m da experiência de contato com os
objetos.
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Figura B.3 Hipnograma para o rato L3. Cada ponto signi�ca a permanência do animal no dado estado
por 10 segundos. Linhas tracejadas verticais marcam o início e �m da experiência de contato com os
objetos.
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Figura B.4 Hipnograma para o rato L4. Cada ponto signi�ca a permanência do animal no dado estado
por 10 segundos. Linhas tracejadas verticais marcam o início e �m da experiência de contato com os
objetos.
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Figura B.5 Hipnograma para o rato L5. Cada ponto signi�ca a permanência do animal no dado estado
por 10 segundos. Linhas tracejadas verticais marcam o início e �m da experiência de contato com os
objetos.
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Figura B.6 Hipnograma para o rato L6. Cada ponto signi�ca a permanência do animal no dado estado
por 10 segundos. Linhas tracejadas verticais marcam o início e �m da experiência de contato com os
objetos.
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Figura B.7 Hipnograma para o rato L7. Cada ponto signi�ca a permanência do animal no dado estado
por 10 segundos. Linhas tracejadas verticais marcam o início e �m da experiência de contato com os
objetos.
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