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O modelo matemático de FitzHugh-Nagumo (FHN) tem sido amplamente utilizado nas 

últimas décadas para descrever algumas características fisiológicas relacionadas ao funcionamento 

de neurônios. No presente estudo, caracterizamos a dinâmica de um neurônio submetido a um 

forçamento externo senoidal. O nosso principal objetivo baseia-se na caracterização (i) de caos 

transiente e (ii) de estruturas autossimilares presentes no espaço de parâmetros do sistema. Tais 

estruturas podem ser estudadas a partir de suas regras de formação obtidas através de diagramas de 

bifurcação.  

O conjunto de equações diferenciais ordinárias não lineares de primeira ordem (EDOs) não 

autônomas que modela o oscilador de FHN forçado é descrito por  

 

�̇� = 𝑐 (−𝑦 + 𝑥 −
𝑥3

3
+ 𝐴𝑠𝑒𝑛𝜃) 

�̇� = 𝑥 − 𝑏𝑦 + 𝑎 

�̇� = 𝜔 

 

em que 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são parâmetros positivos que ajustam resultados teóricos com os experimentais e 

𝑥, 𝑦 e 𝜃 são as variáveis dinâmicas do sistema, com 𝑥 sendo a tensão através da membrana celular 

e 𝑦 a recuperação do repouso após o potencial de ação. Além disso, 𝜔 é a frequência angular do 

forçamento externo e 𝐴 a sua amplitude. Para analisar esse sistema, foram utilizados métodos 

numéricos de integração (Runge-Kutta de quarta ordem) com passo de integração 0,01. 

 Analisamos os planos de parâmetros 𝑎𝑥𝐴, 𝑏𝑥𝐴, 𝑐𝑥𝐴 e 𝜔𝑥𝐴, em que o primeiro está presente 

na Figura 1, com cada ponto representando o valor do maior expoente de Lyapunov representado 

por cores sólidas - o preto indica regiões de periodicidade, o vermelho regiões de quasi-

periodicidade e o amarelo regiões de caos. Nota-se que existem estruturas que se repetem ao longo 

do espaço de parâmetros, em que identificamos grandes sequências de (i) línguas de Arnold 

(Arnold tongues), estruturas periódicas estáveis (Stable Periodic Structures - SPSs) emergindo a 

partir de domínios quase periódicos e, (ii) SPSs em forma de camarão imersas em domínios 

caóticos, que respeitam regras de formação representadas na Figura 2. O comportamento periódico 

das janelas identificadas com linhas tracejadas azuis segue uma regra de formação que aumenta o 
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período em uma unidade, ou seja, 1,2,3,... Para as janelas com linhas pontilhadas vermelhas, temos 

a regra de formação aumentando em duas unidades o período, com uma sequência de 3,5,7,... Dessa 

forma, podemos determinar os períodos de quaisquer estruturas imersas nessas regiões conhecendo 

essas relações. 

 Outra característica importante desse sistema é a presença de um caos transiente, 

identificado por uma longa evolução temporal caótica precedendo a dinâmica assintótica 

(periódica), que pode ser observado para tempos de até 6.103. Esse comportamento é identificado 

nas projeções 𝑎𝑥𝐴, 𝑏𝑥𝐴, tendo sido analisado computacionalmente em termos de b e A. 

 Os estudos nesse sistema serão sucedidos de forma a compreender como ocorre a 

sincronização dos neurônios a partir de adição de ruídos externos, introduzindo um ruído gaussiano 

𝜉(𝑡) com diferentes intensidades no sistema de equações, ou seja, colocar o sistema em contato 

com um reservatório térmico para que possamos suprimir as SPSs nos domínios caóticos para 

temperaturas grandes o suficiente. Os resultados serão utilizados na elaboração e redação de um 

artigo científico que pretendemos submeter para publicação em uma revista internacional 

especializada. 

 

Figura 1. Plano de parâmetros em termos de 𝑎 e da amplitude 𝐴, sendo representado qualitativamente o 

maior expoente de Lyapunov através de cores. Os parâmetros 𝑏, 𝑐 e 𝜔 foram fixados em 0,800, 12,5 e 

9,88 respectivamente. 
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Figura 2. Diagrama de bifurcação em termos do valor máximo da variável 𝑦 e da amplitude 𝐴. Existem 

estruturas periódicas que seguem regras de formação representadas pelas linhas pontilhadas e 

tracejadas.  

 
 

Palavras-chave: FitzHugh-Nagumo. Expoentes de Lyapunov. Diagrama de bifurcação. 
 


