
destruição irregular da camada de ozô- 
nio. Caso a distribuição do CFC fosse 
homogênea e regular, os átomos de clo- 
ro que se desprenderiam na alta atmos- 
fera provavelmente atuariam sobre 
uma área específica e determinada da 
camada - e o buraco corresponderia a 
uma pequena região aproximadamente 
circular. Mas as moléculas de CFC des- 
crevem trajetórias caóticas e formam 
filamentos fractais, semelhantes aos 
que se observam no plâncton. 

A dispersão do gás em filamentos 
amplia a área de contato entre as molé- 
culas de CFC e as de ozônio e acelera a 
destruição do gás que protege os seres 
vivos contra a radiação ultravioleta do 
Sol. Como regra geral, quanto maior a 
superfície de contato entre dois com- 
postos químicos, maior será a velocida- 
de de reação - basta comparar a rapi- 
dez com que se dissolve uma pedra de 
sal em um copo de água com o mesmo 
volume de sal em pó. "Essa constatação 
nos permite direcionar melhor os es- 
forços para compreender a destruição 
da camada de ozônio", comenta Moura. 
É uma amostra de que o mesmo caos 
visto como fonte de vida ou como ele- 
mento imprescindível para a compreen- 
são de cenários até então confusos pode 
ser, às vezes, indesejado. 

Em aplicações industriais como a 
produção de tintas, os pigmentos de- 
vem ser misturados da forma mais ho- 
mogênea possível. O problema surge 
quando os movimentos caóticos dos 
misturadores de pigmentos resultam 
na formação de filamentos indesejáveis 
por não serem homogêneos. "Se formos 
capazes de eliminar o caos", pondera 
Grebogi, "essa teoria poderia ter aplica- 
ções industriais". Sua equipe estuda 
também os fluidos turbulentos, defi- 
nidos pelo comportamento aleatório e 
extremamente complexo, a exemplo dos 
torvelinhos que se formam em um ria- 
cho ou do movimento do ar causado 
pela decolagem de um avião. Por ocor- 
rer na atmosfera, nos mares e em outras 
situações nas quais os fluidos se movi- 
mentem com alta velocidade, a turbu- 
lência é um fenômeno de extrema im- 
portância prática, em especial para a 
aviação e a navegação. "Para fluidos 
com turbulência", diz Moura, "suspei- 
tamos que o efeito catalisador do caos 
talvez seja até mais poderoso". • 

Neurônios 
artificiais 

Computador substitui 
células nervosas 
de siris e lagostas 

Durante meia hora o siri- 
azul permanece coberto 
por gelo em uma caixa 
de isopor no laboratório 
do físico Reynaldo Da- 

niel Pinto, da Universidade de São Pau- 
lo (USP). Quando é retirado de lá, já es- 
tá anestesiado pela temperatura baixa. 
Sobre a bancada, o pesquisador abre a 
carapaça desse crustáceo chamado de 
Callinectes sapidus e o examina por den- 
tro. Entre os olhos está o cérebro e, logo 
abaixo, o estômago. 

Daniel Pinto identifica os 30 neu- 
rônios que controlam o sistema de di- 
gestão e de mastigação do siri, isola-os 
cuidadosamente e inicia uma operação 
delicada: com o auxílio de um micros- 
cópio, implanta em uma dessas células 
nervosas um eletrodo de vidro preen- 
chido com uma solução de cloreto de 
potássio, cuja ponta é mais fina que um 
fio de cabelo. Fios de cobre conectam es- 
se eletrodo a um circuito eletrônico que 
converte os impulsos nervosos em nú- 
meros digitais, que podem ser entendi- 
dos por um computador comum, que 
agora cumpre um papel especial: subs- 
titui uma das células extraídas e atua 
como um neurônio artificial. Eis um 
siri biônico. 

Nesse experimento, o físico avalia a 
capacidade do computador de executar 
a mesma função de um neurônio cha- 
mado disparador anterior, uma das 14 
células nervosas que compõem o circui- 

to pilórico, que comanda o transporte 
de alimento do estômago para o intes- 
tino. Se um desses neurônios é destruí- 
do ou se interrompe a comunicação com 
os centros nervosos no cérebro, os de- 
mais passam a emitir sinais elétricos de- 
sordenados e a digestão pára. É aí que o 
computador entra no jogo: devidamen- 
te programado, transforma-se em um 
neurônio virtual que se comporta co- 
mo seu similar biológico, de modo se- 
melhante a um marca-passo. 

Outro eletrodo espetado no neurô- 
nio injeta uma corrente com íons - 
partículas atômicas carregadas eletro- 
nicamente - de potássio e de cloro que 
migram para a célula. Recria-se assim 
na célula o ambiente químico necessá- 
rio à transmissão do impulso nervoso. 
Tão logo recebe o estímulo, a célula 
nervosa do siri reage e transmite a in- 
formação para os neurônios seguintes. 
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Siri-azul: 
mastigação auxiliada 
por eletrodos 

Em menos de dois segundos, uma men- 
sagem chega ao estômago e os movi- 
mentos da musculatura voltam a em- 
purrar o alimento rumo ao intestino. 

Com essa mesma técnica é possível 
estudar como diferentes tipos de sinap- 
ses, as conexões entre os neurônios, 
atuam no processamento de informa- 
ção, como relatado em um artigo pu- 
blicado em junho na Neuroscience. "É 
um jogo de perguntas e respostas em 
que tentamos compreender a lingua- 
gem usada pelos neurônios", diz Daniel 
Pinto. O desenvolvimento desses neu- 
rônios artificiais é um desdobramento 
do Projeto Temático coordenado pelo 
físico Iberê Luiz Caldas, que já resultou 
em um modelo de previsão do com- 
portamento das bolsas de valores (veja 
Pesquisa FAPESP n° 65). 

Se ainda não compreendem a lingua- 
gem dos neurônios, os físicos conse- 
guem ao menos decifrar algumas de suas 
respostas. Em outro experimento, a 
equipe da USP simulou o funciona- 
mento de um grupo de neurônios que 
integra o conjunto de 30 células nervo- 
sas do circuito nervoso ligado à masti- 
gação e digestão do siri-azul, espécie 
encontrada no litoral brasileiro e apre- 
ciada por sua carne saborosa. Associa- 
dos ao controle da mastigação, 11 desses 
30 neurônios transmitem as informa- 
ções em um ritmo muito mais lento 
que os do circuito pilórico. Quando se 
interrompe a comunicação entre essas 

células e o gânglio central, o grupo to- 
do de neurônios pára de funcionar: os 
músculos que movimentam os dentes, 
localizados no estômago do siri, ficam 
paralisados. Dessa vez o computador 
não age apenas como um marca-passo 
que dispara sinais elétricos num ritmo 
constante: também recebe e interpreta 
sinais emitidos pelas células nervosas 
antes de enviar outro pulso elétrico. 

As quatro equações - Devidamente 
programado, o computador envia estí- 
mulos elétricos para um neurônio es- 
pecífico do circuito desligado - o gás- 
trico lateral - e volta a ficar silencioso. 
Ao ser provocado, o gástrico lateral re- 
age com um rebote e devolve o impul- 
so elétrico ao neurônio artificial, antes 
de ficar novamente inativo. Cria-se um 
ciclo de estímulos, rebotes e silêncios 
que afeta os demais neurônios do gru- 
po. O resultado final é que o ritmo de 
funcionamento do circuito é recupera- 
do - e a mastigação volta a se mani- 
festar. "A simples presença do rebote e 
o ciclo de respostas e ausências de ati- 
vidade que ele acaba criando pare- 
cem ser suficientes para que o circuito 
volte à normalidade, sem a necessi- 
dade de um neurônio marca-passo", 
diz Daniel Pinto. 

Ele não imaginava que teria de es- 
tudar o comportamento dos neurônios. 
Durante o doutorado, trabalhou com 
a Teoria do Caos e explicou os compor- 

tamentos de gotas d'água que pingam 
de uma torneira semi-aberta. A con- 
vivência com equações que procu- 

ram prever o desdobramento de 
fenômenos complexos foi fun- 
damental para a guinada em 
sua carreira. Durante seu pós- 
doutoramento  na  Universi- 
dade da Califórnia, em San 
Diego, Estados Unidos, Daniel 

Pinto aplicou a física ao estudo 
da atividade dos neurônios de ou- 

tro crustáceo, as lagostas espinhosas 
californianas (Panulirus interruptus), que 
medem até 40 centímetros. Foi quando 
desenvolveu o programa que faz um 
computador comum atuar como um 
neurônio. 

Daniel Pinto resgatou um modelo 
matemático de neurônio que trabalha 
com três equações da Teoria do Caos e 
acrescentou uma quarta equação. Pôde 
assim construir um circuito eletrônico 
capaz de emitir sinais elétricos e atuar 
como um neurônio artificial. Mas 
havia limitações. Quando queria mu- 
dar a mensagem enviada às células bio- 
lógicas, tinha de recomeçar do zero e 
construir outro circuito. Com o aumen- 
to da velocidade e da capacidade de 
memória dos computadores, criou um 
programa baseado naquelas quatro 
equações que permite à máquina atuar 
como um neurônio digital. Agora ele 
consegue alterar as variáveis das equa- 
ções e fazer uma mesma máquina en- 
viar ordens diferentes para os neurônios 
verdadeiros. 

Esse programa poderia levar à pro- 
dução de próteses anatômicas conten- 
do neurônios artificiais. Aprimorado, 
poderia também auxiliar no trata- 
mento de pessoas com paralisia nos 
braços e nas pernas. Mas ainda é futu- 
rologia. O físico Antônio Carlos Ro- 
que da Silva Filho, da USP de Ribeirão 
Preto, mistura otimismo e cautela ao 
explicar o estágio atual das pesquisas 
nessa área. "Nas últimas três décadas 
produziu-se grande quantidade de in- 
formações sobre o funcionamento do 
cérebro humano", diz ele. O desafio 
ainda é construir modelos matemáti- 
cos e computacionais que interpretem 
os dados gerados. "Fenômenos ligados 
à percepção e às emoções, como a me- 
mória e a consciência", afirma Silva 
Filho, "ainda permanecem ilustres 
desconhecidos". • 
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