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RESUMO 
 

De todos os trabalhos de Claude Shannon, o mais conhecido é certamente “A Mathematical 
Theory of Communication”, publicado em 1948, que veio a tornar-se a pedra angular da Teoria da 
Informação, embora o autor, muito mais modestamente, o tivesse intitulado uma teoria 
matemática de comunicação. Neste artigo Shannon, depois de adoptar uma definição de 
informação, mostra que todas as fontes de informação têm um débito associado e que todos os 
canais têm uma capacidade (medida nas mesmas unidades) e demonstra que é possível a 
transmissão com um número arbitrariamente pequeno de erros, desde que a capacidade do canal 
seja superior, ou quando muito igual, ao débito da fonte. 
 
Nesta palestra procura dar-se a conhecer, de forma necessariamente simplificada e abreviada, o 
trabalho fundamental de Shannon e alguns dos seus desenvolvimentos mais recentes. 
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