


parece tranquilo. Da mesma forma, as pessoas 

se mostram mais capazes de reconhecer uma 

imagem em uma tela quando há um pouco de 

ruído no ambiente. 

Nestes casos, a fonte do som é externa ao 

organismo, mas levanta uma possibilidade 

intrigante: poderia a evolução ter se antecipado 

aos engenheiros do período de guerra nessa 

questão e incorporado a vibração deliberada no 

próprio cérebro? Um grupo de neurocientistas 

afirma agora ter descoberto exatamente isso, na 

forma de circuitos neurais que têm um "projeto 

ruidoso". Se eles tiverem razão, é possível que 

a vibração deliberada seja um recurso comum 

na natureza. 

Na definição operacional, o ruído é um sinal 

de banda larga que contém uma mistura confusa 

formada por uma gama de frequências audíveis, 

desde as muito baixas até as muito altas, em 

quantidades iguais. Em contraste, sinais signi

ficativos concentram a energia em uma parte 

comparativamente estreita do espectro. 

O f e n ô m e n o do ruído que aumenta a 

possibilidade de detecção de um sinal tênue é 

chamado ressonância estocástica e se aplica 

especificamente a sistemas não lineares, onde 

a saída não é proporcional à entrada. Neu

rônios são um bom exemplo desse sistema, 

disparando somente quando os potenciais 

elétricos atingem um limiar através da mem

brana. Uma entrada fraca que não atinge esse 

patamar pode ser reforçada por meio da inje

ção de ruído. 

Inúmeros modelos teóricos sugerem que a 

ressonância estocástica melhora o modo como 

os neurônios processam sinais, e evidências 

experimentais indicam que a adição de ruído 

externo amplia as capacidades do cérebro em 

determinadas circunstâncias. Esse tipo de res

sonância explica por que a turbulência da água 

ajuda as células pilosas de camarão-d'água-doce 

a detectar o movimento distante de uma barba

tana, e o barulho ajuda o olho humano a identi

ficar uma imagem pouco perceptível. Desde a 

obtenção destes resultados, o som externo vem 

sendo utilizado para melhorar o desempenho 

humano, por exemplo, nos implantes cocleares 

para ajudar a identificar sons fracos e nos sola

dos vibratórios que reduzem as oscilações nas 

vítimas de derrames cerebrais. 

Até agora, contudo, n inguém encontrou 

nenhuma evidência de que o cérebro gera seu 

próprio ruído para explorar a ressonância esto

cástica. Aqui entra o trabalho do neurocientista 

Gero Miesenböck, pesquisador da Universida

de de Oxford. Ele acredita ter encontrado um 

circuito cerebral, parte do sistema olfativo da 

mosca-das-frutas Drosophila, que existe espe

cificamente para criar ruído e, desta maneira, 

ampliar a função cerebral (veja quadro na pág. 
ao lado). Segundo Miesenböck, a descoberta 

tem implicações para o cérebro humano por

que a arquitetura básica do sistema olfativo da 

Drosophila é comum não apenas a todos os 

insetos, mas também aos vertebrados - inclu

sive humanos. 

Há alguns anos, registros elétricos de neu

rônios de projeção individuais mostraram que, 

ao contrário do que se pensava, tais estruturas 

também respondem a outros odores além da

queles captados por seus neurônios receptores 

olfativos (NROs). Mas como o fazem, quando 

cada glomérulo recebe estímulos de entradas 

de um único tipo de NRO? 

Na faculdade de medicina de Yale, Mie

senböck e seu colega Yuhua Shang consegui

ram solucionar o enigma. Eles utilizaram uma 

mosca mutante na qual todos os NROs conec

tados a um determinado glomérulo estavam 

ausentes e procuraram por outras entradas 

ao neurônio projetivos. O que descobriram foi 

uma rede de "interneurônios" anteriormente 

desconhecida conectando os glomérulos entre 

si e transmitindo atividade entre eles. Estes 



"neurônios locais excitatórios" parecem forne

cer uma espécie de entrada estimulatória difusa 

para os neurônios projetivos sempre que um 

odor estiver presente. 

Isso resolvia o problema imediato, mas levan

tava outro: por que acrescentar ao sistema algo 

que implica a perda do primoroso mapeamento 

"um-para-um" dos receptores de odor para os 

neurônios projetivos? "Parece loucura: por que 

você pegaria a entrada bem definida e nitidamen

te separada para torná-la mais ruidosa?", reco-

nhece Miesenböck. A hipótese elaborada por ele 

é que o ruído estava lá por algum motivo. Talvez 

os neurônios locais excitatórios deliberadamente 

injetem ruído no sistema, tirando proveito da 

ressonância estocástica para tornar os odores 

fracos mais fáceis de detectar. 

AJUSTE FINO 
Faz sentido se considerarmos o que acontece 

na sequência do sinal sensorial de entrada. Os 

neurônios projetivos enviam estímulos a outros 

neurônios chamados células de Kenyon, presen

tes no corpo pedunculado, uma parte do cérebro 

da mosca envolvida no aprendizado e memória. 

Cada Kenyon recebe estímulos de entrada vindos 

de muitos neurônios projetivos, mas eles têm 

limiares de disparo extremamente altos e só são 

ativados quando um grande número de seus 

neurônios de entrada dispara simultaneamente. 

Dado que as células projetivas disparam mais 

prontamente em resposta ao seu próprio odor, 

cada Kenyon apenas dispara em resposta a um 

único odor e o sistema recaptura a especificidade 

(veja quadro ao lado). 
O grupo de Miesenböck também deparou 

com um artigo de 1983 de Alexander Borst, do 

Instituto Max Planck de Neurobiologia, em Mar

tinsried, Alemanha, que descreve uma rede de 

neurônios locais inibitórios ligando os glomérulos. 

Miesenböck acredita que eles possam ter o efeito 

oposto àqueles excitatórios, amortecendo os 

sinais fortes dos NROs. Por que então se dar ao 

trabalho de amplificar os sinais fracos e abrandar 

os fortes? O neurocientista sugere que isso acon

tece para eliminar os extremos nas concentrações 

de odores. "Você precisa ser capaz de sentir o 

cheiro de uma rosa e identificá-la como tal, em 

concentrações bem baixas e em seu máximo, se 

ela for colocada diretamente debaixo do seu na

riz", diz ele. "Tem de haver algum mecanismo que 

elimine a variação dependendo da concentração 

do odor. Acreditamos que a camada média do 

processamento faça exatamente isso." 

O grupo de Miesenböck ainda tem algum 

caminho a percorrer até provar a hipótese do 

"projeto ruidoso", mas está trabalhando nela. Por 

meio de pequenos ajustes nos neurônios locais, 

eles esperam aprender como mudar o volume 

do barulho. Miesenböck prevê que abaixar seu 

volume ou silenciá-lo inteiramente tornará os 

odores fracos menos propensos a disparar as 



células de Kenyon. Outra previsão é que as mos

cas passarão a apresentar um comportamento 

menos responsivo a cheiros fracos, o que os 

pesquisadores poderão testar examinando sua 

esquiva aos cheiros ruins. Manipulações desta 

espécie, contudo, são complicadas, em parte 

porque os pesquisadores não têm a menor 

ideia de quantos neurônios locais existem no 

cérebro da Drosophila. Eles precisarão modificar 

a maioria deles se quiserem ver os efeitos que 

estão procurando. 

HORA DO SEXO 
Se conseguirem, então tentarão mostrar que 

alguma coisa parecida está acontecendo no cére

bro de mamíferos. Mas descobrir ali uma célula 

geradora de ruído semelhante ao neurônio de 

uma mosca será um enorme desafio, de acordo 

com Thomas Klausberger, também de Oxford. 

Ele se dedica à pesquisa de novos tipos de inter-

neurônios no hipocampo de ratos, estrutura que 

foi comparada ao corpo pedunculado de insetos 

por causa do papel por ela desempenhando nos 

processos de aprendizado e memória. Ele desta

ca que uma única região contém pelo menos 21 

tipos de interneurônio. 

O biofísico Frank Moss, da Universidade de 

Missouri em St. Louis, que fez o estudo em cama-

rão-d'água-doce em 1993, ficou impressionado 

com os achados de Miesenböck. Ele suspeitava 

que os animais aproveitam a ressonância esto-

cástica para aumentar o sucesso reprodutivo. 

Em sua opinião, Miesenböck pode estar prestes 

a obter uma confirmação conclusiva. 

Moss foi um dos autores de um estudo de 

1999, publicado na Nature, a mostrar pela pri

meira vez que ruído aplicado externamente fun

cionava via ressonância estocástica. Ele estava 

trabalhando com peixes-espátula, que encontram 

alimento por meio de seus eletrossensores para 

detectar sinais elétricos fracos emitidos pelo 

plâncton, sua presa natural. Moss colocou um 

peixe-espátula num tanque de água contendo 

plâncton, juntamente com dois eletrodos que 

provocavam ruído na forma de um campo elé

trico, variando aleatoriamente. Ao quantificar o 

efeito do ruído, ele constatou que havia uma am

plitude intermediária na qual o índice de sucesso 

do peixe aumentava significativamente. 

Ou seja: desempenho é ótimo quando o 

nível de ruído intermediário é uma das carac

terísticas da ressonância estocástica. Se há 

barulho de menos o sinal não atinge o limiar; 

barulho demais e o sinal pode ser abafado. 

As relações ruído-benefício têm, portanto, a 

forma de um U invertido. Mais recentemente, 

Moss voltou sua atenção para os diminutos 

crustáceos aquáticos chamados Daphnia ou 

pulgas-d'água. Ele acredita que elas fornecem 

outra linha de evidências que aponta para a 

ressonância estocástica gerada internamente. 

As Daphnia têm um característico com

portamento de forrageio (busca de recursos 

alimentares) que segue a sequência de um 

salto, uma pausa, um giro angulado e outro 

salto. Os ângulos de virada variam e parecem 

aleatórios a olho nu. O pesquisador supunha 

que não. Ele e seus colegas gravaram em vídeo 

cinco espécies diferentes de Daphnia enquanto 

elas buscavam alimento em um tanque raso 

e mediram centenas de ângulos de virada. 

Quando colocaram no gráfico a distribuição de 

frequências desses ângulos, descobriram que 

não era inteiramente aleatória: alguns ângulos 

de virada eram mais comuns que outros. A 

distribuição geral poderia ser descrita matema

ticamente por meio de um parâmetro chamado 

"intensidade de ruído" - uma medida de quão 

aleatória, ou ruidosa, ela é. 

Em seguida, rodaram simulações em com

putador de Daphnia em forrageio (ou forrage-

amento, que consiste na movimentação ao 

redor do próprio habitat, em busca de alimento) 

utilizando diferentes intensidades de ruído. Eles 

verificaram que a estratégia de maior sucesso 
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