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Resumo:
A exposição a batidas binaurais em um ambiente de 
estimulação restrita, associada a um processo de orientação, 
pode fornecer com segurança acesso e experiências em muitos
estados propícios da consciência. Esse método requer uma 
combinação única de técnicas indutivas psicofisiológicas bem 
conhecidas, com a adição de uma refinada tecnologia de 
batimento binaural. As batidas binaurais fornecem 
informações potenciais de alteração da consciência ao sistema 
de ativação reticular do cérebro. O sistema de ativação 
reticular, por sua vez, interpreta e reage a essas informações, 
estimulando o tálamo e o córtex - alterando os estados de 
excitação, o foco atencional e o nível de consciência, ou seja, 
os elementos da própria consciência. Esse processo eficaz de 
batimento binaural oferece uma ampla variedade de aplicações
e veículos benéficos para a exploração de estados expandidos 
de consciência.

Palavras-chave: consciência - estados alterados, arrastamento 
das ondas cerebrais, tons isocrônicos, tons monaurais
 

Introdução:
O fenômeno de áudio conhecido como batida binaural pode 
ser usado para acessar estados alterados de consciência. Isso é 
feito através de um processo no qual indivíduos em um 
ambiente de estímulo restrito concentram a atenção 
deliberadamente em uma combinação de batidas binaurais de 
áudio multiplexadas que são misturadas com música, som 
rosado 'e / ou sons naturais variados. Na maioria dos casos, o 
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processo também inclui exercícios respiratórios, relaxamento 
guiado, afirmação e visualização. O elemento de batimento 
binaural do processo parece estar associado a uma resposta 
eletroencefalográfica (EEG) no cérebro.2 Muitos estudos 
demonstraram a presença de uma resposta após frequência a 
estímulos auditivos, registrada no vértice do ser humano. 
cérebro (topo da cabeça). Essa atividade de EEG foi 
denominada "resposta de seguimento de frequência" porque 
seu período (ciclos por segundo) corresponde à frequência 
fundamental do estímulo (Smith, Marsh e Brown, 1975). Em 
termos claros, se o estímulo de áudio for 40 Hz, o EEG 
medido resultante mostrará uma resposta de frequência de 40 
Hz após o uso de protocolos apropriados de média do domínio
do tempo. A estimulação de batimento binaural, juntamente 
com os efeitos de outros procedimentos no processo descrito 
acima, parece regular a atividade neuronal e incentivar o 
acesso a estados mentais propícios. A eficácia das batidas 
binaurais na geração de alterações de estado é suportada pelos 
relatórios consistentes de milhares de usuários, bem como pela
documentação das alterações fisiológicas associadas ao seu 
uso. porque seu período (ciclos por segundo) corresponde à 
frequência fundamental do estímulo (Smith, Marsh e Brown, 
1975). Em termos claros, se o estímulo de áudio for 40 Hz, o 
EEG medido resultante mostrará uma resposta de frequência 
de 40 Hz após o uso de protocolos apropriados de média do 
domínio do tempo. A estimulação de batimento binaural, 
juntamente com os efeitos de outros procedimentos no 
processo descrito acima, parece regular a atividade neuronal e 
incentivar o acesso a estados mentais propícios. A eficácia das
batidas binaurais na geração de alterações de estado é 
suportada pelos relatórios consistentes de milhares de 
usuários, bem como pela documentação das alterações 
fisiológicas associadas ao seu uso. porque seu período (ciclos 
por segundo) corresponde à frequência fundamental do 
estímulo (Smith, Marsh e Brown, 1975). Em termos claros, se 
o estímulo de áudio for 40 Hz, o EEG medido resultante 
mostrará uma resposta de frequência de 40 Hz após o uso de 
protocolos apropriados de média do domínio do tempo. A 
estimulação de batimento binaural, juntamente com os efeitos 
de outros procedimentos no processo descrito acima, parece 
regular a atividade neuronal e incentivar o acesso a estados 
mentais propícios. A eficácia das batidas binaurais na geração 
de alterações de estado é suportada pelos relatórios 
consistentes de milhares de usuários, bem como pela 
documentação das alterações fisiológicas associadas ao seu 



uso.

Os usos relatados desse método de batimento binaural para 
acessar estados propícios de consciência variam de integração 
sensorial (Morris, 1990), relaxamento, meditação, redução do 
estresse, controle da dor, melhora do sono (Wilson, 1990; 
Rhodes, 1993), cuidados de saúde ( Carter, 1993), ambientes 
de aprendizado enriquecidos e memória aprimorada 
(Kennerly, 1994) para criatividade (Hiew, 1995), como obter 
poderes e habilidades siddhi, intuição aprimorada, 
desenvolvimento psíquico, visualização remota3 
(McMoneagle, 1993), telepatia4, experiência extracorpórea e 
outros poderes sobrenaturais do mantra siddhi prapti. A 
compreensão da tecnologia aplicada de batimento binaural 
envolve os efeitos autonômicos conhecidos da respiração 
controlada e do relaxamento progressivo e a psicologia das 
afirmações e visualizações (assuntos não abordados neste 
artigo). Para os propósitos deste artigo, a discussão é limitada 
à fisiologia do cérebro, ao modelo cérebro-mente, às ondas 
cerebrais e sua relação com a psicologia comportamental da 
consciência, e ao papel do sistema de ativação reticular (SRA) 
na regulação das ondas cerebrais. e consciência.

 
 

Batidas binaurais e a fisiologia do cérebro:

As batidas binaurais foram descobertas em 1839 por um 
pesquisador alemão, HW Dove. A capacidade humana de 
"ouvir" as batidas binaurais parece ser o resultado da 
adaptação evolutiva. Muitas espécies evoluídas podem 
detectar batimentos binaurais por causa de sua estrutura 
cerebral. As frequências nas quais os batimentos binaurais 
podem ser detectados mudam dependendo do tamanho do 
crânio da espécie. No ser humano, as batidas binaurais podem 
ser detectadas quando os tons portadores6 estão abaixo de 
aproximadamente 1000 Hz (Oster, 1973). Abaixo de I000 Hz, 
o comprimento da onda do sinal é maior que o diâmetro do 
crânio humano. Assim, sinais abaixo de 1000 Hz curvam-se ao
redor do crânio por difração. O mesmo efeito pode ser 
observado com a propagação de ondas de rádio. Ondas de 
rádio de frequência mais baixa (comprimento de onda mais 
longo) (como o rádio AM) viajam pela Terra sobre montanhas
e estruturas. As ondas de rádio de frequência mais alta 



(comprimento de onda menor) (como rádio FM, TV e 
microondas) viajam em linha reta e não podem se curvar ao 
redor da Terra. Montanhas e estruturas bloqueiam esses sinais 
de alta frequência. Como frequências abaixo de 1000 Hz 
curvam-se ao redor do crânio, os sinais recebidos abaixo de 
1000 Hz são ouvidos pelos dois ouvidos. Porém, devido à 
distância entre os ouvidos, o cérebro "ouve" as entradas dos 
ouvidos como fora de fase entre si. À medida que a onda 
sonora passa pelo crânio, cada orelha recebe uma porção 
diferente da onda. É essa diferença de fase que permite a 
localização precisa de sons abaixo de 1000 HZ. A direção da 
direção do áudio em frequências mais altas é menos precisa do
que nas frequências abaixo de 1000 Hz. A 8000 Hz, o pinna 
(orelha externa) torna-se eficaz como auxílio à 
localização. Praticamente todos os sons de animais estão 
abaixo de 1000 Hz. É fácil imaginar por que os animais 
desenvolveram a capacidade de detectar com precisão a 
localização dos sons uns dos outros. A questão relevante aqui, 
no entanto, é que é essa capacidade inata do cérebro para 
detectar uma diferença de fase que permite perceber 
batimentos binaurais. É fácil imaginar por que os animais 
desenvolveram a capacidade de detectar com precisão a 
localização dos sons uns dos outros. A questão relevante aqui, 
no entanto, é que é essa capacidade inata do cérebro para 
detectar uma diferença de fase que permite perceber 
batimentos binaurais. É fácil imaginar por que os animais 
desenvolveram a capacidade de detectar com precisão a 
localização dos sons uns dos outros. A questão relevante aqui, 
no entanto, é que é essa capacidade inata do cérebro para 
detectar uma diferença de fase que permite perceber 
batimentos binaurais.

A sensação de "ouvir" batimentos binaurais ocorre quando 
dois sons coerentes de frequências quase semelhantes são 
apresentados, um para cada ouvido, e o cérebro detecta 
diferenças de fase entre esses sons. Essa diferença de fase 
normalmente fornece informações direcionais ao ouvinte, mas,
quando apresentado com fones de ouvido ou alto-falantes 
estéreo, o cérebro integra os dois sinais, produzindo a 
sensação de um terceiro som chamado batida 
binaural. Percebido como um ritmo flutuante na frequência da 
diferença entre as duas entradas auditivas (estéreo esquerda e 
direita), as batidas binaurais parecem se originar no núcleo 
olivar superior do tronco cerebral, o local da integração 
contralateral da entrada auditiva (Oster, 1973). Essa sensação 



auditiva é neurologicamente direcionada para a formação 
reticular (Swann et al., 1982) e simultaneamente o volume é 
conduzido para o córtex, onde pode ser objetivamente medido 
como uma resposta que segue a frequência (Oster, 1973; 
Smith, Marsh e Brown, 1975 Marsh, Brown e Smith, 1975; 
Smith et al., 1978; Hink et al., 1980). A resposta que segue a 
frequência fornece prova de que a sensação de espancamento 
binaural tem eficácia neurológica.

Os batimentos binaurais podem ser facilmente ouvidos nas 
baixas frequências (<30 Hz), características do espectro do 
EEG (Oster, 1973; Atwater, 1997). Esse fenômeno perceptivo 
do espancamento binaural e a medição objetiva da resposta 
após a frequência (Oster, 1973; Hink et al., 1980) sugerem 
condições que facilitam a alteração das ondas cerebrais e 
estados de consciência. Houve inúmeros relatos anedóticos e 
um número crescente de esforços de pesquisa relatando 
mudanças na consciência associadas a batidas binaurais e 
mono. Batimentos binaurais e tons isocrônicos nas faixas delta
(1 a 4 Hz) e teta (4 a 8 Hz) têm sido associados a relatos de 
estados relaxados, meditativos e criativos (Hiew, 1995), 
integração sensorial (Morris, 1990), e usado como auxílio para
adormecer (Wilson, 1990; Rhodes, 1993). A exposição ao 
treinamento de orientação por áudio usando batidas binaurais 
de menor frequência em conjunto com a terapia cognitiva 
resultou na diminuição dos sintomas depressivos em pacientes
alcoolizados (Waldkoetter & Sanders, 1997). Os batimentos 
binaurais nas frequências alfa (8 a 12 Hz) aumentaram as 
ondas cerebrais alfa (Foster, 1990) e os batimentos binaurais 
nas frequências beta (geralmente 16 a 24 Hz) foram 
associados a relatórios de aumento da concentração ou atenção
(Monroe, 1985 ), melhora da memória (Kennerly, 1994) e 
aumento da atenção focada em adultos com retardo mental 
(Guilfoyle & Carbone, 1996). Sanders, 1997). Os batimentos 
binaurais nas frequências alfa (8 a 12 Hz) aumentaram as 
ondas cerebrais alfa (Foster, 1990) e os batimentos binaurais 
nas frequências beta (geralmente 16 a 24 Hz) foram 
associados a relatórios de aumento da concentração ou atenção
(Monroe, 1985 ), melhora da memória (Kennerly, 1994) e 
aumento da atenção focada em adultos com retardo mental 
(Guilfoyle & Carbone, 1996). Sanders, 1997). Os batimentos 
binaurais nas frequências alfa (8 a 12 Hz) aumentaram as 
ondas cerebrais alfa (Foster, 1990) e os batimentos binaurais 
nas frequências beta (geralmente 16 a 24 Hz) foram 



associados a relatórios de aumento da concentração ou atenção
(Monroe, 1985 ), melhora da memória (Kennerly, 1994) e 
aumento da atenção focada em adultos com retardo mental 
(Guilfoyle & Carbone, 1996).

Ouvir passivamente as batidas binaurais pode não gerar 
automaticamente um estado alterado de consciência. O 
processo geralmente usado ao ouvir batidas binaurais inclui 
vários procedimentos; batidas binaurais são apenas um 
elemento. Todos mantemos um momento psicofisiológico, 
uma homeostase que pode resistir à influência dos batimentos 
binaurais. Esses estados homeostáticos são geralmente 
controlados por situações da vida e por atos de vontade, tanto 
conscientes quanto subconscientes. A disposição e capacidade 
do ouvinte de relaxar e focalizar a atenção ou seu nível de 
prática em processos meditativos podem, de alguma forma, 
contribuir para a eficácia do batimento binaural. Ritmos 
ultradianos neurológicos de ocorrência natural, caracterizados 
por mudanças periódicas na excitação e nos estados de 
consciência (Webb & Dube, 198 1; Rossi, 1986; Shannahoff-
Khalsa, 1991), pode estar subjacente aos relatos anedóticos de 
flutuações na eficácia das batidas binaurais. Diz-se que a 
percepção de uma batida binaural é aumentada pela adição de 
ruído de mascaramento ao sinal da portadora (Oster, 1973), de
modo que o ruído branco ou rosa é frequentemente usado 
como fundo. Práticas como zumbido, tonificação, exercícios 
respiratórios, treinamento autogênico e / ou biofeedback 
também podem ser usadas para interromper a homeostase de 
indivíduos resistentes aos efeitos das batidas binaurais (Tart, 
1975). 1973), então o ruído branco ou rosa é frequentemente 
usado como plano de fundo. Práticas como zumbido, 
tonificação, exercícios respiratórios, treinamento autogênico 
e / ou biofeedback também podem ser usadas para interromper
a homeostase de indivíduos resistentes aos efeitos das batidas 
binaurais (Tart, 1975). 1973), então o ruído branco ou rosa é 
frequentemente usado como plano de fundo. Práticas como 
zumbido, tonificação, exercícios respiratórios, treinamento 
autogênico e / ou biofeedback também podem ser usadas para 
interromper a homeostase de indivíduos resistentes aos efeitos 
das batidas binaurais (Tart, 1975).
 

Ondas cerebrais e consciência:
As controvérsias relativas ao cérebro, mente e consciência 



existem desde que os primeiros filósofos gregos discutiram 
sobre a natureza da relação mente-corpo, e nenhuma dessas 
disputas foi resolvida. Os neurologistas modernos localizaram 
a mente no cérebro e disseram que a consciência é o resultado 
da atividade neurológica eletroquímica. Há, no entanto, 
observações crescentes desafiando a integridade dessas 
afirmações. Não há pesquisa neurofisiológica que mostre 
conclusivamente que os níveis mais elevados da mente 
(intuição, insight, criatividade, imaginação, compreensão, 
pensamento, raciocínio, intenção, decisão, conhecimento, 
vontade, espírito ou alma) estão localizados no tecido cerebral 
( Hunt, 1995). Uma resolução para as controvérsias em torno 
da mente e da consciência superiores e do problema mente-
corpo em geral pode precisar envolver uma mudança 
epistemológica para incluir maneiras extra-racionais de 
conhecimento (de Quincey, 1994) e pode muito bem não ser 
compreendida por neuroquímicos. estudos cerebrais 
sozinhos. Penfield (1975), um eminente neuro-fisiologista 
contemporâneo, descobriu que a mente humana continuava 
trabalhando apesar da atividade reduzida do cérebro sob 
anestesia. As ondas cerebrais estavam quase ausentes 
enquanto a mente estava tão ativa quanto no estado de 
vigília. A única diferença estava no conteúdo da experiência 
consciente. Após o trabalho de Penfield, outros pesquisadores 
relataram conscientização em pacientes em coma (Hunt, 
1995), e há um crescente corpo de evidências que sugere que é
possível reduzir a excitação cortical, mantendo a consciência 
consciente (Fischer, 197; West, 1980; Delmonte, 1984; 
Delmonte, 1984; Wallace, 1986; Goleman, 1988; Mavromatis,
199 1; Jevning, Wallace e Beidenbach, 1992). Esses estados 
são chamados de estados meditativos, de transe, alterados, 
hipnagógicos, hipnóticos e de aprendizado do crepúsculo 
(Budzynski, 1986). Amplamente definidas, as várias formas 
de estados alterados repousam na manutenção da consciência 
em um estado de excitação fisiologicamente reduzido, 
marcado pela dominância parassimpática (Mavromatis, 199 
1). Estudos fisiológicos recentes de indivíduos altamente 
hipnotizáveis e meditadores hábeis indicam que a manutenção 
da consciência com uma excitação cortical reduzida é 
realmente possível em indivíduos selecionados como uma 
habilidade natural ou como uma habilidade adquirida 
(Sabourin, Cutcomb, Crawford e Pribram, 1993). Mais e mais 
cientistas estão expressando dúvidas sobre o modelo cérebro-
mente dos neurologistas, porque ele não responde a tantas 
perguntas sobre nossas experiências comuns, bem como evita 



nossas místicas e espirituais. Estudos sobre influência mental 
distante e cura mental também desafiam a noção de uma 
mente localizada no cérebro (Dossey, 1994, 1996a). Provou-se
que eventos não-locais ocorrem no nível subatômico, e alguns 
pesquisadores acreditam que os princípios da física por trás 
desses eventos estão subjacentes aos efeitos mediados pela 
consciência não-local (Dossey, 1996a). as anomalias 
associadas à consciência parecem irrestritas por limites 
espaciais ou temporais e muitos experimentos foram 
realizados para lançar luz sobre essa notável qualidade da 
mente (Dossey, 1996b). A evidência científica que sustenta o 
fenômeno da visão remota por si só é suficiente para mostrar 
que a consciência mental não é um fenômeno local 
(McMoneagle, 1993).

Se a consciência mental não é o cérebro, por que a ciência 
relaciona os estados de consciência e funcionamento mental 
com as frequências das ondas cerebrais? Não existe uma 
maneira objetiva de medir a mente ou a consciência com um 
instrumento. A consciência mental parece ser um fenômeno de
campo que faz interface com o corpo e as estruturas 
neurológicas do cérebro (Hunt, 1995). Não se pode medir esse
campo diretamente com a instrumentação atual. Por outro 
lado, os potenciais elétricos do corpo podem ser medidos e 
quantificados facilmente. O problema aqui reside na 
simplificação excessiva das observações. Os padrões de EEG 
medidos no córtex são o resultado da atividade eletro-
neurológica do cérebro. Mas a atividade eletro-neurológica do 
cérebro não é consciência da mente. As medidas de EEG são 
apenas um meio indireto de avaliar a interface mente-
consciência com as estruturas neurológicas do cérebro. Por 
mais grosseiro que isso possa parecer, o EEG tem sido uma 
maneira confiável para os pesquisadores estimar estados de 
consciência com base nas proporções relativas de frequências 
do EEG. Em outras palavras, certos padrões de EEG têm sido 
historicamente associados a estados específicos de 
consciência. Embora não seja absoluto, é razoável supor, dada 
a literatura atual sobre EEG, que se um padrão específico de 
EEG surgir, provavelmente será acompanhado por um estado 
de consciência específico. o EEG tem sido uma maneira 
confiável para os pesquisadores estimar estados de consciência
com base nas proporções relativas de frequências do EEG. Em
outras palavras, certos padrões de EEG têm sido 
historicamente associados a estados específicos de 
consciência. Embora não seja absoluto, é razoável supor, dada 



a literatura atual sobre EEG, que se um padrão específico de 
EEG surgir, provavelmente será acompanhado por um estado 
de consciência específico. o EEG tem sido uma maneira 
confiável para os pesquisadores estimar estados de consciência
com base nas proporções relativas de frequências do EEG. Em
outras palavras, certos padrões de EEG têm sido 
historicamente associados a estados específicos de 
consciência. Embora não seja absoluto, é razoável supor, dada 
a literatura atual sobre EEG, que se um padrão específico de 
EEG surgir, provavelmente será acompanhado por um estado 
de consciência específico.

As batidas binaurais podem alterar o ambiente eletroquímico 
do cérebro, permitindo que a consciência mental tenha 
experiências diferentes. Quando as ondas cerebrais se movem 
para frequências mais baixas e a consciência é mantida, um 
estado único de consciência emerge. Os praticantes do 
processo de batimento binaural chamam esse estado de 
hipnagogia de "mente acordada / corpo 
adormecido". Freqüências um pouco mais altas podem levar a 
estados hiper-sugestivos de consciência. Os estados de EEG 
de frequência ainda mais alta estão associados a atividades 
mentais alertas e focadas, necessárias para o desempenho ideal
de muitas tarefas.

A realidade percebida muda dependendo do estado de 
consciência do observador (Tart, 1975). Alguns estados de 
consciência fornecem visões limitadas da realidade, enquanto 
outros fornecem uma consciência expandida da realidade. Na 
maior parte, os estados de consciência mudam em resposta ao 
ambiente interno em constante mudança e à estimulação 
circundante. Por exemplo, estados de consciência estão 
sujeitos a influências como drogas e ritmos circadianos e 
ultradianos (Webb & Dube, 1981; Rossi, 1986; Shannahoff-
Khalsa, 199 1). Estados específicos de consciência também 
podem ser aprendidos como comportamentos adaptativos a 
circunstâncias exigentes (Green & Green, 1986). A tecnologia 
binaural-beat oferece acesso a uma ampla variedade de 
experiências de estado alterado para aqueles que desejam 
explorar os reinos da consciência.
 

Sincronização Hemisférica:
Muitos dos estados de consciência disponíveis por meio dessa 



tecnologia foram identificados como apresentando freqüências
únicas de ondas cerebrais hemisfericamente 
sincronizadas. Embora as ondas cerebrais sincronizadas 
tenham sido associadas a estados meditativos e hipnagógicos, 
o processo de batimento binaural pode ser único em sua 
capacidade de induzir e melhorar esses estados de 
consciência. A razão para isso é fisiológica. Cada orelha é 
"conectada" (por assim dizer) aos dois hemisférios do cérebro 
(Rosenzweig, 1961). Cada hemisfério possui seu próprio 
núcleo olivar (centro de processamento de som), que recebe 
sinais de cada ouvido. De acordo com essa estrutura 
fisiológica, quando uma batida binaural é percebida, na 
verdade existem duas ondas sinápticas eletroquímicas de igual
amplitude e frequência presentes, um em cada hemisfério. Isso
é, por si só, sincronia hemisférica da atividade sináptica. As 
batidas binaurais parecem contribuir para a sincronização 
hemisférica evidenciada em estados meditativos e 
hipnagógicos de consciência. As batidas binaurais também 
podem melhorar a função cerebral, permitindo ao usuário 
mediar a conectividade colossal cruzada nas frequências de 
ondas cerebrais designadas.

Os dois hemisférios cerebrais do cérebro são como dois 
módulos separados de processamento de informações. Ambos 
são sistemas cognitivos complexos; ambos processam 
informações de forma independente e em paralelo; e sua 
interação não é arbitrária nem contínua (Zaidel, 1985). Por 
esse motivo, os estados de consciência (mente / consciência 
em interface com o cérebro) podem ser definidos não apenas 
em termos de taxas de frequência de ondas cerebrais, mas 
também em termos de especialização e / ou interação 
hemisférica. Alguns estados desejados de consciência podem 
exigir integração inter-hemisférica fácil, enquanto outros 
podem exigir um estilo único de processamento 
hemisférico. O repertório cognitivo de um indivíduo e, 
portanto, sua capacidade de perceber a realidade e lidar com o 
mundo cotidiano, está sujeito à sua capacidade de 
experimentar vários estados de consciência (Tart, 1975). As 
batidas binaurais fornecem as ferramentas para os indivíduos 
expandirem sua capacidade de experimentar uma ampla gama 
de estados de consciência da mente.

Cada estado de consciência não é representado por uma 
simples onda cerebral, mas envolve um ambiente de formas de
onda que misturam interiormente, um efeito de campo. A 



razão para isso reside na estrutura do próprio cérebro. O 
cérebro não só é dividido horizontalmente nos hemisférios, 
mas também verticalmente do tronco encefálico ao cerebelo, 
tálamo, sistema límbico e córtex cerebral. O córtex cerebral é 
ainda dividido em áreas funcionais como os lobos frontais, os 
lobos parietais, os lobos temporais e os lobos 
occipitais. Existem, é claro, muitas outras subdivisões do 
cérebro que não foram mencionadas. O ponto crítico é que, 
para cada estado discreto de consciência,
 

Desenvolvimento de batidas binaurais 
eficazes:
O processo de desenvolvimento de estímulos eficazes se 
baseou inicialmente no feedback daqueles que 
experimentavam estados alterados enquanto ouvia batidas 
binaurais (Atwater, 1997) e, mais recentemente, com o auxílio
da tecnologia EEG. Originalmente, os pesquisadores testaram 
muitos indivíduos em condições de laboratório em busca de 
respostas a estímulos de batimento binaural. Registros foram 
mantidos quanto ao efeito que cada frequência de batimento 
binaural teve nesses sujeitos. Em seguida, as batidas binaurais 
foram misturadas e os registros foram novamente mantidos 
nas respostas dos sujeitos. Após meses (em alguns casos, 
anos), os resultados dos testes começaram a mostrar respostas 
semelhantes em toda a população a misturas específicas de 
batimentos binaurais. Certas combinações complexas, como 
ondas cerebrais, de batimentos binaurais foram relatadas mais 
eficazes do que outras combinações, e mais eficaz que as 
batidas binaurais de frequências únicas (ondas senoidais). As 
batidas binaurais eficazes são, portanto, únicas, pois são 
projetadas para serem padrões complexos de ondas cerebrais, 
em vez de simples ondas senoidais. (Veja as figuras 1 e 2 a 
seguir)



Figura 1. Batida binaural complexa: 2 segundos.

Figura 2. Batida binaural da onda senoidal: 2 segundos

 
 

Como as batidas binaurais alteram os 
estados de consciência:
Há duas décadas, assumiu-se que o mecanismo por trás da 
consciência - efeitos alteradores das batidas binaurais estava 
de alguma forma relacionado ao arrastamento da resposta 
auditiva após a frequência - um processo teorizado de 
ressonância estocástica não-linear das ondas cerebrais com a 
frequência do estímulo auditivo. Como uma resposta auditiva 
que segue a frequência poderia ser medida no córtex, parecia 
lógico supor que o mecanismo subjacente de alteração da 
consciência deve ser alguma forma de processo de 
arrastamento newtoniano em ação. Pesquisas contínuas 
revelaram, no entanto, que não há mecanismo de efeito para 
apoiar a noção de que o arrastamento da resposta auditiva após
a frequência possa ocorrer ou seja responsável por alterações 



na consciência. Não há suporte para comparações com 
modelos de arrastamento fótico porque a intensidade do sinal 
EEG da resposta medida da frequência auditiva após 
batimentos binaurais é muito baixa. Nesse ponto, é difícil até 
especular que a atividade neural da resposta após a frequência 
possa, de alguma maneira eletromagneticamente indutiva, 
alterar a atividade contínua das ondas cerebrais.

Uma revisão da literatura apropriada revela que as ondas 
cerebrais e estados de consciência relacionados são regulados 
pela formação reticular do cérebro, estimulando o tálamo e o 
córtex. O sistema de ativação reticular-talâmica estendido 
(ERTAS) está implicado em uma variedade de funções 
associadas à consciência (Newman, 1997). A palavra reticular 
significa "rede" e a própria formação reticular neural é uma 
grande área difusa do tronco cerebral (Anch et al., 1988). O 
sistema de ativação reticular (RAS) interpreta e reage às 
informações de estímulos internos, sentimentos, atitudes e 
crenças, bem como estímulos sensoriais externos, regulando 
estados de excitação, foco atencional e nível de consciência - 
os elementos da própria consciência (Empson, 1986; Tice e 
Steinberg, 1989). A maneira como interpretamos, 
respondemos e reagimos às informações é gerenciada pela 
formação reticular do cérebro, estimulando o tálamo e o córtex
e controlando a atenção e o nível de excitação (Empson, 
1986). "Parece que os mecanismos básicos subjacentes à 
consciência estão intimamente ligados ao sistema reticular do 
tronco cerebral ..." (Henry, 1 992).

Para alterar a consciência, é necessário fornecer algum tipo de 
informação ao RAS. As batidas binaurais parecem influenciar 
a consciência ao fornecer essas informações. As informações 
mencionadas aqui incluem o caráter, a qualidade e os traços do
estado de consciência do complexo padrão de ondas cerebrais 
da batida binaural (veja a Figura 2). Essas formas únicas de 
onda binaural de batida (evidenciadas neurologicamente pela 
resposta que segue a frequência do EEG) são reconhecidas 
pelo RAS como informações sobre o padrão de ondas 
cerebrais. Se estímulos internos, sentimentos, atitudes, crenças
e estímulos sensoriais externos não estiverem em conflito com
essas informações (por exemplo, um medo interno, mesmo 
inconsciente, pode ser uma fonte de conflito),

Sem conflito, o RAS inicia a replicação do caráter, qualidade e
características do espancamento binaural neurologicamente 



evidente e persistente. Com o passar do tempo, o RAS 
monitora o ambiente interno e externo e o próprio estado de 
consciência (em termos de atividade neural) para determinar, 
de momento a momento, sua adequação para lidar com as 
condições existentes. Enquanto não houver conflito, o RAS 
naturalmente continua alinhando o estado de consciência do 
ouvinte com as informações no padrão de ondas cerebrais do 
campo sonoro binaural.

Em termos objetivos, mensuráveis, a pesquisa baseada em 
EEG fornece evidências da influência do batimento binaural 
na consciência. Como o RAS regula o EEG cortical (Swann, 
et al., 1982), o monitoramento do EEG registra o desempenho 
do RAS. Existem vários estudos de EEG de execução livre 
(Foster, 1990; Sadigh, 1990; Hiew, 1995, entre outros) que 
sugerem que o espancamento binaural induz alterações no 
EEG. Como o RAS é responsável por regular o EEG (Swann 
et al., 1982; Empson, 1986), esses estudos documentam 
mudanças mensuráveis na função do RAS durante a exposição
a batimentos binaurais.

É tentador especular sobre um modelo neurofisiológico 
subjacente a um estado de consciência gerado por batidas 
binaurais, rotulado como mente desperta / corpo adormecido, 
uma experiência hipnagógica comum a muitos. Nesse estado, 
uma maior proporção de ondas cerebrais de menor frequência 
(teta e delta) foi registrada no EEG. A parte "corpo 
adormecido" desse estado pode estar ligada ao aumento das 
ondas delta associadas à hiper-polarização das células 
talamocorticais (Steriade, McCormick e Sejnowski, 1993). A 
parte "mente acordada" desse estado pode estar associada a 
frequências teta em uma parte do campus do hipopótamo.
 

Resumo:
O processo de orientação auditiva de batimento binaural 
fornece acesso a muitos estados benéficos de consciência 
mental. Esse processo é uma combinação única de técnicas 
indutivas psicofisiológicas bem conhecidas (estimulação 
ambiental restrita, respiração controlada, relaxamento 
progressivo, afirmação, visualização etc.) com a adição de 
uma refinada tecnologia de batimento binaural que fornece 
informações potenciais de alteração da consciência para 
sistema de ativação reticular do cérebro. Esse processo seguro 



e eficaz de batimento binaural oferece uma ampla variedade 
de aplicações que incluem, entre outras: relaxamento, 
meditação, criatividade aprimorada, desenvolvimento da 
intuição, aprendizado enriquecido, sono aprimorado, bem-
estar e exploração de estados expandidos de consciência 
mental .
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