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Resumo
Dados experimentais sugerem que neurônios, sinapses e sistemas neuronais seguem um regime inerentemente estocástico. Surpreendentemente,
enquanto fenômenos nos nı́veis micro e meso parecem apresentar uma
aleatoriedade inerente, muitos fenômenos ao nı́vel macro são fundamentalmente previsı́veis. Para conciliar esta aparente contradição e alcançar
uma formulação reveladora do fenômeno, o grupo se propõe utilizar uma
abordagem probabilı́stica inovadora e baseada na premissa de que a
dinâmica neuronal pode ser descrita, em todas as escalas, por processos
estocásticos com valores numa configuração espacial adequada. Desta
forma pode-se fornecer uma abordagem uniforme para a consideração
simultânea de diferentes escalas e conexões entre elas. Esta abordagem
deve fornecer uma melhor compreensão da relação existente entre a atividade neuronal e medidas comportamentais.
A estratégia do grupo será utilizar o rigor matemático para abordar problemas centrais em neurociência: coleta e processamento de sinais, modelagem e aprendizado estatı́stico. Avanços nestas abordagens, além de
ter grande impacto na neurociência, podem inaugurar uma nova área
de pesquisa com interface entre teoria de probabilidade, combinatória,
estatı́stica e engenharia biomédica.
Modelos teóricos em neurociência necessitam de validação empı́rica. Por
isso, o projeto contará com um grande banco de dados, coletados em diferentes experimentos por membros da equipe nos laboratórios associados.
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Introdução

A rápida evolução da neurociência tem produzido uma grande massa de dados e
uma série de fenômenos revelados por novos experimentos e intervenções. Entretanto, a compreensão teórica desses fenômenos não avançou com o mesmo ı́mpeto.
Esta discrepância está descrita na página web do “Redwood Center for Theoretical Neuroscience” como um cenário rico em dados ainda que pobre teoricamente
(data-rich yet theory-poor). Matemática e ciências correlatas são indispensáveis
para que o equilı́brio seja alcançado.
Um primeiro desafio surge da complexidade das bases de dados. As ferramentas matemáticas e estatı́sticas atuais são insuficientes para tratar com bases
de dados tão grandes e problemas de tão alta dimensionalidade. Neste cenário,
novos procedimentos são necessários para obtenção de métodos estatı́sticos de
alta precisão e computacionalmente viáveis.
Um segundo desafio surge da aparente aleatoriedade apresentada por dados
neuronais. Uma publicação recente afirma (em tradução livre)
“Dados experimentais sugerem que neurônios, sinapses e sistemas neuronais são inerentemente estocásticos [. . . ]. De fato, muitos estudos
experimentais chegam a conclusão de que estı́mulos externos apenas modulam a alta atividade estocástica expontaneamente disparada
pela atividade de redes corticais de neurônios [. . . ]. Além disso, modelos tradicionais para computação neuronal são desafiados pelo fato
de que sensores tradicionais de dados do ambiente são frequentemente
ruidosos e ambiguos, exigindo que sistemas neuronais levem em conta
a incerteza imposta por estimulos externos (Buesing et al., 2011).”
Nos últimos anos a comunidade cientı́fica tem demonstrado um crescente interesse pelo desenvolvimento de modelos probabilı́sticos com base na atividade
cerebral (Deco et al., 2009; Harrison et al., 2005; Toyoizumi et al., 2009; Cessac,
2011; Stevenson & Kording, 2011). Esta abordagem recente tem a vantagem de
levar em consideração o conhecimento sobre o sistema neuronal para construir
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modelos probabilı́sticos parsimoniosos. Entretanto, muitas das pesquisas probabilı́sticas sofrem de duas limitações que se opõem. Algumas pesquisas fornecem
um tratamento matemático rigoroso de alguns modelos, mas sem confrontá-los
com dados experimentais (veja, por exemplo, Cessac, 2011). Outras pesquisas
utilizam modelos especı́ficos para interpretar dados experimentais, porém sem
um esforço sistemático para estudar propriedades matemáticas dos modelos envolvidos (Toyoizumi et al., 2009; Harrison et al., 2005), sendo analisados somente
através de simulações numéricas.
Por outro lado, a teoria probabilı́stica de sistemas com muitas componentes,
inspirada na mecânica estatı́stica clássica, foi proposta por inúmeros matemáticos
nos anos 80. Provavelmente esta abordagem não apresentou influência em neurociência por ser baseada em ideias da mecânica estatı́stica sem dados adequados
para confrontar os modelos estocásticos multi-componentes propostos. Desde
então uma grande massa de dados se tornou possı́vel de coletar, graças a técnicas
como eletroencefalografia de múltiplos canais (EEG) e ressonância magnética funcional (fMRI). A proposta do grupo é superar estas limitações através de uma
conexão entre a teoria matemática e a análise estatı́stica de dados experimentais.
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Metodologia

A modelagem matemática dos fenômenos da atividade cerebral é tributária dos
seguintes elementos:
1. Seu estudo é limitado pela insuficiente informação disponı́vel atualmente
relativa à conectividade entre neurônios e regiões do cérebro. Esta conectividade precisa ser estimada a partir de dados empı́ricos com registros de
atividade individual de neurônios em uma população, ou de registros de
atividade simultânea de sub-regiões do cérebro (Park & Terman, 2010).
2. Dados experimentais são extremamente sensı́veis a ruı́dos e frequentemente
levam a resultados ambı́guos.
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3. A atividade neural mostra uma grande variabilidade, com estı́mulos análogos provocando respostas diferentes em indivı́duos diferentes, e mesmo em
experiências repetidas com o mesmo indivı́duo.
4. Dados neurais são coletados em diversas escalas que vão desde registros
unitários até medidas mesoscópicas do cérebro e medidas comportamentais.
Esses pontos levam naturalmente a uma área especı́fica da matemática que
lida com fenômenos aleatórios resultantes da atividade de um grande número de
componentes em diversas escalas, a saber, a área de processos e campos aleatórios.
Essa área fornece o quadro geral de estudo, além de muitas ferramentas básicas
já disponı́veis. No entanto, as caracterı́sticas especı́ficas dos fenômenos neurais
demandam a construção de novos objetos matemáticos. O presente projeto parte
da idéia segundo a qual estados neurais podem ser descritos por medidas de probabilidade em espaços de configurações adequados, descrevendo a evolução de
muitos agentes com interações de alcance variável no espaço e no tempo. Esta
teoria deve combinar novos desenvolvimentos nas teorias de delineamento experimental, processamento de sinais, cadeias estocásticas, grafos aleatórios, mecânica
estatı́stica matemática e análise multivariada de dados A equipe de matemáticos
envolvidos no presente projeto é formada por especialistas nessas áreas.
O primeiro ingrediente da abordagem aqui proposta é uma nova teoria a
ser desenvolvida de sistemas com muitas componentes e com interações de alcance variável no espaço e no tempo. Esses processos são extensões não triviais
tanto dos sistemas markovianos de partı́culas introduzidos por Spitzer (1970),
quanto das cadeias estocásticas de memória variável introduzidas por Rissanen
(1983). Esses processos são intrinsecamente não estacionários no tempo e não
homogêneos espacialmente e representam dinâmicas estocásticas que mudam em
resposta tanto a estı́mulos exteriores constituı́dos por uma sucessão de amostras
geradas por uma fonte aleatória, quanto em resposta a estı́mulos internos, através
de um procedimento que evoca o de seleção estatı́stica de modelos.
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A teoria matemática desta nova classe de processos ainda está por ser construı́da. A equipe de matemáticos do projeto inclui especialistas em processos nãomarkovianos (Fernández & Galves, 2002; Collet et al., 2005; Galves et al., 2010b,a,
2012a), cadeias com memória de alcance variável (Galves & Leonardi, 2008; Collet et al., 2008; Garivier & Leonardi, 2011) e campos e sistemas com interações
de alcance variável (Galves et al., 2012b; Cassandro et al., 2012; Löcherbach &
Orlandi, 2011). A equipe também tem uma grande experiência na modelagem de
dados linguı́sticos e biológicos, com o foco principal no problema de seleção de
modelos, caracterização e classificação (Leonardi, 2006; Cuesta-Albertos et al.,
2007; Busch et al., 2009; Fraiman et al., 2009; von Borries & Wang, 2009; Galves
et al., 2012a).
Na escala mesoscópica, os processos estocásticos descrevendo os fenômenos
de atividades cerebrais assumem valores em grafos neurais sujeitos a interações
(Bullmore & Bassett, 2011). A modelagem dessas evoluções temporais demandam
um estudo rigoroso de grafos aleatórios e de suas propriedades. A equipe do
projeto também inclui especialistas nesta área (Kohayakawa et al., 2011, 2010b,a;
Bollobás et al., 2011; Alon et al., 2011; Oliveira, 2010).
Delinear modelos adequados para os fenômenos descritos acima é uma tarefa
desafiadora. Procedimentos de seleção de modelos devem ser embasados numa intensa atividade experimental. Enquanto modelos probabilı́sticos propostos acima
são suficientemente gerais para fornecer uma base matemática sólida, a análise
estatı́stica dos dados e a seleção de modelos adequados é complexificada pela alta
dimensionalidade dos modelos envolvidos. Somente a combinação da modelagem
matemática com a validação experimental, confrontando predições e resultados
empı́ricos pode levar a um novo nı́vel de compreensão dos complexos fenômenos
associados ao funcionamento do cérebro. Um tal empreendimento só pode ser
levado a cabo por uma equipe multidisciplinar como aquela proposta aqui.
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Objetivos

As principais aspirações do grupo em relação aos avanços na modelagem da atividade cerebral são:
1. Introduzir modelos probabilı́sticos com interações de alcance variável no
espaço e no tempo que representem os sinais registrados por diferentes tecnologias, por exemplo eletroencefalografia (EEG) e ressonância magnética
funcional (fMRI).
2. Propor critérios de estimação de parâmetros e seleção para estes novos
modelos e para modelos relacionados já existentes na literatura
3. Estudar e caracterizar as distribuições de probabilidade sobre conjuntos de
grafos subjacentes a diferentes estados neuronais.
4. Desenvolver teoria estatı́stica não paramétrica para distribuições sobre grafos, como testes de aderência ou homogeneidade.
5. Aplicar os métodos desenvolvidos em dados reais para caracterizar e/ou
classificar diferentes estados neurais a partir das caracterı́sticas das respectivas distribuições de probabilidade.
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Principais contribuições cientı́ficas

A abordagem probabilı́stica, estatı́stica e computacional proposta pelo grupo tem
o potencial de conduzir a avanços significativos devido a três razões: (i ) as lições
aprendidas de tentativas anteriores mal sucedidas, (ii ) a possibilidade de coleta
de dados de EEG e de registros unitários (iii ) a disponibilidade de novas técnicas
matemáticas e estatı́sticas com suporte em uma sólida teoria probabilı́stica. Membros do grupo são especialistas e até pioneiros nestas novas técnicas, como modelos
de árvore de contexto, novas categorias de grafos aleatórios, novos procedimentos
de seleção de modelos, agrupamento e classificação de dados superdimensionados. Além disso, o grupo terá condições de gerar grandes quantidades de dados
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de EEG, possuindo especialistas no processamento e filtragem de sinais biopotenciais (sinais elétricos do corpo humano). A combinação de novas técnicas
matemáticas e de delineamento experimental com o expertise dos pesquisadores
do grupo deve contribuir para esta área de domı́nio.
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Equipe

A equipe do projeto está integrada pelos seguintes pesquisadores.
5.1

Pesquisadores em instituições brasileiras

1. Antonio Galves (USP)
2. Cláudia Domingues Vargas (UFRJ)
3. Fátima Cristina Smith Erthal (UFRJ)
4. Florencia Leonardi (USP)
5. George Freitas von Borries (UNB)
6. Jesús E. Garcia (UNICAMP)
7. Nancy Lopes Garcia (UNICAMP)
8. Robert Morris (IMPA)
9. Roberto Imbuzeiro Oliveira (IMPA)
10. Sergio Neuenschwander (UFRN)
11. Sidarta Ribeiro (UFRN)
12. Yoshiharu Kohayakawa (USP)
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5.2

Pesquisadores em instituições estrangeiras

1. Daniel Fraiman (Universidade de San Andrés)
2. Daniel Takahashi (Universidade de Princeton)
3. Eva Löcherbach (Universidade de Cergy-Pontoise)
4. Márzio Cassandro (Universidade de Roma “La Sapienza”)
5. Pierre Collet (CNRS/Escola Politécnica)
6. Ricardo Fraiman (Universidade de San Andrés)
7. Ricardo Freitas von Borries (Universidade de Texas em El Paso)
8. Roberto Fernández (Universidade de Utrecht)
9. Valeria Della Maggiore (Universidade de Buenos Aires)
5.3

Alunos de pós-graduação e pós-doutorandos

1. Alex Rodrigo dos Santos Souza (mestrado/UNICAMP)
2. Aline Duarte de Oliveira (doutorado/USP)
3. Andressa Cerqueira (mestrado/USP)
4. Bruno Monte de Castro (mestrado/USP)
5. Eduardo Furtado Martins (doutorado/UFRJ)
6. Estéfano Alves de Souza (doutorado/USP)
7. Guilherme Ost de Aguiar (doutorado/USP)
8. Iara Moreira Frondana (doutorado/USP)
9. Karina Yuriko Yaginuma (doutorado/USP)
10. Loyane Christina Soares Rocha (mestrado/UNB)
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11. Sebastian Hofle (Bolsista DTI nı́vel II do CNPq)
12. Simon Griffiths (pós-doutorado/IMPA)
13. Thaysa Guimarães Souza (mestrado/UNB)
14. Thiago Lemos (pós-doutorado/UFRJ)
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Orçamento

6.1

Material permanente

Descrição

Preço total estimado

Servidores para grandes processamentos de dados

R$ 25.000,00

Computadores portáteis

R$ 35.000,00

Total
6.2

R$ 60.000,00

Passagens e diárias para visitas técnicas

Descrição

Preço total estimado

Passagens aéreas nacionais e internacionais

R$ 20.000,00

Diárias nacionais e internacionais

R$ 40.000,00

Total
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R$ 60.000,00

Cronograma

Para o desenvolvimento do projeto estão previstas três etapas consecutivas com
uma duração de 12 meses cada uma, a saber:
1ra Etapa: introdução de novos modelos com base nos fenômenos cerebrais. Estudo de propriedades teóricas de sistemas com interação de alcance variável,
no espaço e no tempo.
2da Etapa: introdução de critérios de estimação de parâmetros e seleção de
modelos para a nova classe de sistemas com interação de alcance variável
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desenvolvida pelo grupo. Desenvolvimento de técnicas estatı́sticas como
testes de hipóteses de aderência e homogeneidade.
3ra Etapa: modelagem com base nos resultados obtidos nas etapas anteriores de
dados de eletroencefalografia, registros unitários de neurônios, ressonância
magnética funcional e estimulação magnética transcraniana.
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Cooperação cientı́fica em andamento

A equipe do projeto já vem trabalhando de forma conjunta na caracterização das
propriedades dos sistemas estocásticos com interação de alcance variável e em
métodos de seleção de modelos para esta nova classe de processos, como demonstram os trabalhos já publicados, submetidos ou em fase final de redação (Galves
& Leonardi, 2008; Collet et al., 2008; Cassandro et al., 2012). Também existem
trabalhos prévios da equipe sobre metodologia estatı́stica para distribuições de
árvores (uma classe particular de grafos) e sobre técnicas de agrupamento para
dados superdimensionados (Busch et al., 2009; von Borries & Wang, 2009).
Com relação às aplicações em neurociência, e fazendo parte das atividades de pesquisa do projeto MaCLinc (“Matemática, Computação, Linguagem e
Cérebro”) da Universidade de São Paulo, existem diferentes linhas de cooperação
com os laboratórios situados na UFRN e UFRJ, entre elas podemos citar:
• Descrição das atividades neuronais com base em processos de renovação:
modelagem probabilı́stica de registros unitários de atividade cerebral, estudo de propriedades teóricas e aplicações. Trabalho conjunto de Antonio
Galves, Sidarta Ribeiro, Karina Yaginuma e Eva Löcherbach.
• Ritmos e seleção de modelos no cérebro humano: identificação dos padrões
eletroencefalográficos produzidos pelo cérebro na identificação de diferentes
ritmos, gerados por cadeias estocásticas de memória variável. Trabalho
conjunto de Antonio Galves, Jesus E. Garcia, Sebastian Hoefle e Claudia
D. Vargas.
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• Construção de redes de interação baseadas na atividade eletroencefalográfica: reconstrução de redes de interações cerebrais e estudo das propriedades
estatı́sticas. Trabalho em conjunto de Florencia Leonardi, Cláudia D. Vargas, Andressa Cerqueira e Daniel Fraiman.
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Infra-estrutura e apoio técnico disponı́vel

Na Universidade de São Paulo a equipe conta com a infra-estrutura do Instituto
de Matemática e Estatı́stica, onde está sediado o Núcleo de Apoio à Pesquisa
NUMEC/MacLinc. O prédio conta com dois laboratórios de computação com
um total de 35 computadores Mac mini e um laboratório de análise de dados
(com dois servidores Mac Pro). Este prédio conta com o apoio técnico de uma
secretária e dois bolsistas de treinamento técnico no nı́vel de graduação.
As outras instituições envolvidas no presente projeto, e que oferecem o suporte de infra-estrutra e apoio técnico disponı́vel, são a Universidade Estadual
de Campinas (por meio do Instituto de Matemática, Estatı́stica e Computação
Cientı́fica), a Universidade de Brası́lia (por meio do Departamento de Estatı́stica
do Instituto de Ciências Exatas) e o Instituto de Matemática Pura e Aplicada
(IMPA).
A equipe do projeto contará também com os recursos de infra-estrutura e apoio
técnico dos laboratórios de neurociência associados. No laboratório de Neurobiologia II, localizado no Instituto de Biofı́sica Carlos Chagas Filho da Universidade federal do Rio de Janeiro (UFRJ), existem instaladas salas de experimentos
para registros eletroencefalográficos, fisiológicos e comportamentais em humanos.
Há montagens para registro do tempo de reação, e 4 sistemas de registro de
sinais biológicos BIOPAC (MP100) para eletroencefalografia (3 canais), eletrooculografia, eletromiografia, eletrocardiografia, pletismografia e condutância da
pele. Há também montagem para aquisição de sinal estabilométrico através de
uma plataforma de força. Entre outros equipamentos dispõe-se de um eletroencefalógrafo de 32 canais, dois sistemas de estimulação magnética transcraniana
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(TMS), Neurosoft e Magpro, e um sistema de EEG alta densidade (128 canais,
GEODESIC), para a realização dos estudos psicofı́sicos e neurofisiológicos.
O Instituto do Cérebro, pertencente à Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), localizado em Natal, conta com equipamentos de eletrofisiologia, imagem óptica assim como outros métodos de monitoramento da atividade
cerebral.
O “Multi-Sensing-Processing and Learning Lab” (MSPL) está localizado no
Departamento de Engenharia Elétrica e Computacional (ECE) da Universidade
do Texas em El Paso (UTEP), Estados Unidos. O MSPL está equipado com
instrumentação moderna para aquisição de potenciais bioelétricos e geração e
aquisição de sinais de banda larga. Entre a instrumentação para aquisição de potenciais bioelétricos o laboratório inclui ActiveTwo (Biosemi) conversor analógicodigital (2 unidades com 128 canais cada, 24 bits de resolução e 2048 amostras por
segundo), ActiveTwo conversor auxiliar analógico-digital para aquisição sincronizada (1 unidade com 8 canais, 24 bits de resolução e 2048 amostras por segundo),
ActiveTwo eletrodo tipo pino com pré-amplificador para EEG (8 conjuntos de 32
eletrodos cada), ActiveTwo eletrodo tipo plano com pré-amplificador para EMG
(2 conjuntos de 32 eletrodos cada), ActiveTwo eletrodo de carbono em fita com
pré-amplificadores para ECG (4 conjuntos de 32 eletrodos cada), ActiveTwo para
medida de condutividade da pele, MultiAmp gerador de sinais e calibrador para
uso com bioamplificadores, e CardioSoft (GE) para aquisição de ECG (15 canais). O MSPL também está equipado com uma câmera de infravermelho de alta
resolução (640x480 pixels com comprimento de onda de 7 a 14 microns). Além
dessa instrumentação, o MSPL possui 4 computadores pessoais e um servidor de
dados, todos conectados a Internet. O MSPL também dispõe de livre acesso ao
grupo de computadores do ”Distributed Computing Lab” (DCL) do ECE (computador ”front end,” 21 nós de computação, e 2 nós de memória, cada um com 2
CPUs Intel quad-core num total de 48 CPUs).

11

10

Recursos de outras fontes

O projeto conta com importantes contrapartidas estaduais e de cooperação internacional, que podem complementar parte dos recursos necessários para o custeio
das atividades de pesquisa. Entre elas, destacamos o projeto MaCLinC (“Matemática, Computação, Linguagem e Cérebro”), ao qual muitos dos pesquisadores
desta equipe pertencem, tendo recebido da Universidade de São Paulo o valor de
R$1.998.022,00 para o perı́odo de Julho de 2011 a Junho de 2014. Outras contrapartidas importantes são o projeto de cooperação USP-COFECUB “Stochastic
systems with interaction of variable range”, para o perı́odo de Março de 2010 a
Fevereiro de 2014 (no valor de R$ 62.661,28) e o programa CAPES-MathAmSud
com o projeto “Stochastic Structure of Large Interacting Systems”, para o perı́odo
de Fevereiro de 2011 a Janeiro de 2013 (tendo recebido R$12.000,00). Além disso,
três pesquisadores da equipe são bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq
no nı́vel 1 (dois pesquisadores nı́vel 1A e um pesquisador nı́vel 1C).
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