
 

Inovações Tecnológicas – Julho /2019 
São apresentadas aqui as inovações tecnológicas da Inteligência artificial 
superando a inteligência humana, uma nova Força não newtoniana que pode 
agir à distância, a mistura da luz e da matéria abordadas pela nanofotonica e 
a impressão de órgãos vivos em impressora 3D. Apreciem e reflitam! 

 
1 - Inteligência Artificial derrota humanos em jogos de 
primeira pessoa 
 

 
Duplas de humanos capturaram em média 16 
 bandeiras a menos do que as duplas de bots 
 de inteligência artificial. [Imagem: DeepMind] 

Máquina derrota humano - de novo 

Pesquisadores da empresa DeepMind, que pertence ao Google, criaram jogadores 
virtuais, ou bots, que aprenderam sozinhos - sem qualquer instrução prévia - a jogar 
dois videogames multijogadores em 3D na primeira pessoa. 

Esses agentes de software alcançaram habilidades semelhantes às humanas, não 
apenas jogando sozinhos, mas também cooperando para atingir um objetivo comum. 

Este é um avanço significativo em relação aos feitos anteriores da empresa, que 
envolveram derrotar jogadores humanos de xadrez e Go. 

Os agentes de inteligência artificial, que aprenderam com base em uma técnica de 
aprendizado de máquina conhecida como "aprendizagem por reforço", demonstram 
uma capacidade incomum de desenvolver e usar estratégias de alto nível, aprendidas 
por eles próprios de forma independente, para competir e cooperar no ambiente do 
jogo. 

Derrotando ou cooperando com humanos 

Colocados uns contra os outros, uma população de agentes de inteligência artificial 
aprendeu a jogar envolvendo-se em milhares de partidas em ambientes gerados 
aleatoriamente. Segundo os pesquisadores, com o tempo os agentes desenvolveram 
de forma independente estratégias surpreendentemente de alto nível, similares 
àquelas usadas por jogadores humanos de grande habilidade nos dois jogos. 

Além disso, em partidas contra jogadores humanos, os agentes superaram os 
adversários humanos, mesmo quando os tempos de reação dos agentes eram 
reduzidos a níveis humanos. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=Intelig%EAncia%20Artificial
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Mais do que isso, os agentes formaram equipes tanto com outros agentes, quanto 
com outros jogadores humanos, e cooperaram com ambos rumo ao objetivo de 
ganhar a partida. 

Tecnologia para o bem e para o mal 

O feito é notável e deve ser comemorado porque pode-se pensar em inúmeras 
possibilidades de uso dessa tecnologia para o bem da humanidade. 

Contudo, tem havido também alertas sobre a necessidade de estabelecer limites para 
a inteligência artificial, para pelo menos tentar direcionar a tecnologia para 
uma inteligência artificial do bem. 

Conforme os programas começam a se mostrar superiores em situações de 
competição e, potencialmente, da violência embutida nos jogos de videogames, 
talvez seja a hora para começar a considerar os avanços tecnológicos na área sob 
uma perspectiva mais ampla. 

Entre os temores estão a criação de robôs assassinos e a perda do controle humano 
sobre a inteligência artificial, uma vez que logo os programas de computador vão se 
programar sozinhos. 
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2 - Mecânica 

Descoberta força não-newtoniana, uma força quântica 
que pode agir à distância 
Scott Schrage - Universidade Nebraska-Lincoln - 17/06/2019 

 
O experimento não é complicado, mas seus efeitos são 
 revolucionários - uma força atuando de forma não-local 
.[Imagem: Becker et al. - 10.1038/s41467-019-09609-9] 

"Força quântica" 

Não é qualquer dia que um físico descobre uma nova força, menos ainda uma "força 
quântica". 

Por isso, quando Maria Becker e seus colegas da Universidade de Nebraska-Lincoln, 
nos EUA, submeteram seu artigo descrevendo a existência de uma força não-
newtoniana, a revista pediu que eles colocassem "força" firmemente entre aspas. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=inteligencia-artificial-precisa-socialmente-responsavel&id=010180180713
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=inteligencia-artificial-precisa-socialmente-responsavel&id=010180180713
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=inteligencia-artificial-bem-demonstra-cooperacao-maquina&id=010150180226
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=lideres-tecnologia-pedem-proibicao-robos-assassinos&id=010175170821
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=como-humanos-manter-controle-final-sobre-inteligencia-artificial&id=010180171229
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=como-humanos-manter-controle-final-sobre-inteligencia-artificial&id=010180171229
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=matrix-ou-skynet-programas-vao-se-programar-sozinhos&id=010150180523
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=matrix-ou-skynet-programas-vao-se-programar-sozinhos&id=010150180523
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Afinal, essa palavra pertence desde o princípio à física newtoniana clássica: Reações 
iguais e opostas, eletromagnetismo, gravidade e outras leis que explicam os 
fenômenos da experiência cotidiana, como a maçã que cai da árvore. 

Mas Maria Becker e seus colegas estão usando a palavra no contexto da física 
quântica, que descreve o infinitesimalmente pequeno, onde a posição e a velocidade 
das partículas subatômicas são definidas por probabilidades, e não por valores 
precisos, onde os elétrons se comportam simultaneamente como partículas e como 
ondas, e onde outras imprecisões contra intuitivas governam o reino. 

Força não-newtoniana 

O experimento, realizado na Universidade de Antuérpia, na Bélgica, lembra muitos 
dos que o precederam: Feixes de elétrons navegando em direção a uma haste 
nanoscópica cujo campo magnético está protegido das partículas. Quando a 
magnetização da haste é zero, os padrões de ondas que os elétrons formam depois 
de se refletirem no escudo - padrões semelhantes a ondulações sobrepostas na água 
- mostraram-se simétricos. 

No entanto, quando a equipe aumentou a magnetização, esses padrões de difração 
tornaram-se assimétricos - um indício indireto de uma força não-newtoniana 
cutucando os elétrons para a esquerda ou para a direita. E, como a equipe esperava, 
inverter a direção da magnetização também inverteu a direção da assimetria, 
apoiando ainda mais a ideia de um fenômeno quântico que pode afetar a matéria de 
maneiras semelhantes às forças newtonianas clássicas. 

Natureza não-local 

A questão da perspectiva também fundamenta a interpretação do estudo, disse 
Batelaan. Forças clássicas operam localmente, afetando apenas a matéria adjacente 
a essas forças. Mas a mecânica quântica - notavelmente o entrelaçamento quântico, 
pelo qual as mudanças em uma partícula se manifestam simultaneamente em outra 
partícula emaranhada que poderia teoricamente estar a anos-luz de distância - não 
é limitada pela distância, ela é não-local. 

Desta forma, os resultados podem ser interpretados como evidência de uma força 
similarmente não-local. 

"Aqui temos uma situação que é não-local, mas diferente do entrelaçamento 
quântico," disse Batelaan. "É um fenômeno de uma partícula, não um fenômeno de 
duas partículas. Então, poderia essa ideia de coisas acontecendo sem uma força ser 
aplicada em um contexto diferente? Isso é muito raro. É muito, muito especial. Eu 
sinto que isso destaca a ideia de que a natureza pode ser não-local. Esta é a grande 
questão. Será que as coisas que eu faço aqui afetam as coisas em outro lugar, sem 
um intermediário claro?" 

O fato de ter encontrado evidências de uma "força" não-local não significa que o 
pesquisador tenha gostado da ideia - não se pode esquecer que, igualmente, Einstein 
desdenhou o entrelaçamento quântico chamando-o de ação fantasmagórica à 
distância. 

"Acho nojento," disse Batelaan aos risos. "Eu vivo no mundo clássico. Tudo o que 
vejo ao meu redor, vejo acontecendo por causa de forças. Se há coisas acontecendo 
sem forças, por que não posso usá-las? Por que não há mais exemplos disso? Como 
um princípio físico, deve estar em toda parte. Mas estamos possivelmente 
simplesmente cegos demais para vê-lo". 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=a%E7%E3o%20fantasmag%F3rica%20%E0%20dist%E2ncia
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=a%E7%E3o%20fantasmag%F3rica%20%E0%20dist%E2ncia
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3 - Fotônica mistura luz e matéria - não dá pra dizer o que é o quê 

 
Agora é luz, agora é matéria - como é rápido demais 
 para separar os "agoras", resta um híbrido de matéria 
 e luz. [Imagem: Denis Baranov/Yen Strandqvist/ 
Chalmers University of Technology] 

Mistura de luz e matéria 

Pesquisadores da Suécia descobriram uma maneira completamente nova de capturar, 
amplificar e conectar a luz à matéria em nível nanoscópico. 

Usando uma caixa minúscula, construída de um material que consiste em uma única 
camada atômica, eles conseguiram criar um tipo de circuito de retroalimentação no 
qual a luz e a matéria se tornaram indistinguíveis. 

Essa inovadora "caixa de luz" faz com que as alternâncias entre luz e matéria ocorram 
tão rapidamente que não é mais possível distinguir entre os dois estados. Luz e 
matéria tornam-se uma coisa só. 

"Nós criamos um híbrido que consiste em partes iguais de luz e matéria. O conceito 
abre portas completamente novas tanto na pesquisa fundamental quanto na 
nanofotônica aplicada, e há um grande interesse científico nisso," disse o professor 
Ruggero Verre, da Universidade de Tecnologia de Chalmers. 

Nanofotônica 

A criação desse híbrido de luz e matéria foi possível utilizando dois conceitos já 
conhecidos, mas combinando-os de maneira inovadora. O primeiro é 
uma nanoantena, que captura e emite luz da maneira mais eficiente possível. O outro 
é um tipo de material bidimensional atomicamente fino, conhecido como "metal de 
transição dicalcogeneto", ou TMDC (transition-metal dichalcogenide) - esses 
materiais são mais conhecidos como molibdenita, mas pertencem a essa classe tanto 
o dissulfeto de molibdênio (MoS2) quanto o dissulfeto de tungstênio (WS2). 

A equipe trabalhou com um TMDC bem conhecido, o dissulfeto de tungstênio, que se 
assemelha ao grafeno, mas usando-o de uma nova maneira. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=nanoantenas-capturam-emitem-luz&id=010115120801
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=molibdenita
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=molibdenita-celula-solar-led&id=010110140522
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=triangulos-emissores-luz-nano-optica&id=010165130208
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A luz superfluida e algumas quasipartículas prometem novas formas de computação usando luz e matéria. 
[Imagem: Polytechnique Montreal] 

O truque consistiu em criar uma pequena caixa de ressonância, dentro da qual a luz 
e a matéria interagem - é muito parecido com a caixa de um violão, só que esta 
opera com ondas sônicas. A caixa de ressonância garante que a luz seja capturada 
pelas nanoantenas e se reflita em um certo "tom" dentro do material, garantindo 
assim que a energia da luz possa ser eficientemente transferida para os elétrons do 
material TMDC e re-emitida. Tudo ocorre em uma única partícula com um diâmetro 
de apenas 100 nanômetros, ou 0,00001 centímetro. 

"Nós conseguimos demonstrar que materiais em camadas atomicamente finas podem 
ser nanoestruturados em minúsculos ressonadores ópticos, o que é de grande 
interesse para aplicações fotônicas. Como essa é uma nova maneira de usar o 
material, estamos chamando isso de 'nanofotônica TMDC'. Estou certo que este 
campo de pesquisa tem um futuro brilhante," disse o professor Timur Shegai, 
coordenador da equipe. 

Fotônica e nanofotônica 

A fotônica envolve os vários meios de se usar a luz. A comunicação por fibra óptica 
é um exemplo de fotônica, assim como a tecnologia por trás dos fotodetectores e das 
células solares. Quando os componentes fotônicos são tão pequenos que são medidos 
em nanômetros, seu emprego é chamado de nanofotônica.  

Bibliografia: 
 
Transition metal dichalcogenide nanodisks as high-index dielectric Mie nanoresonators 
Ruggero Verre, Denis G. Baranov, Battulga Munkhbat, Jorge Cuadra, Mikael Käll, Timur Shegai 
Nature Nanotechnology 
DOI: 10.1038/s41565-019-0442-x 

4 - Órgãos vivos começam a ser feitos por impressora 3D 

Fotoabsorvente 

Modelo em escala de um alvéolo pulmonar, com as vias aéreas e os vasos sanguíneos 
que nunca se tocam, mas capazes de fornecer oxigênio aos glóbulos vermelhos.  
[Imagem: Jordan Miller/Rice University] 
 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=luz-se-torna-superfluida-temperatura-ambiente&id=010165170613
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=novo-tipo-computacao-usa-poeira-magica-luz-materia&id=010150171005
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=Fot%F4nica
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=leds-folhas-metalicas-limpam-agua-nanofotonica&id=010115161117
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Detalhes da construção do alvéolo pulmonar.  
[Imagem: Grigoryan et al. - 10.1126/science.aav9750] 

Bioimpressão 
 
O corante amarelo de alimentos número 5 - um aditivo alimentar largamente usado pela 
indústria - revelou-se o ingrediente secreto para viabilizar a impressão 3D de 
biomateriais, dotados de redes complexas fisicamente emaranhadas, que caracterizam 
os tecidos biológicos, como a vasculatura, por exemplo. 
 
Os tecidos dos órgãos movimentam fluidos e trocam materiais através de redes 
vasculares distintas, embora biofísica e bioquimicamente conectadas. Com o advento 
da impressão 3D, os pesquisadores logo se deram conta da possibilidade de usar essa 
tecnologia para construir órgãos artificiais. Mas reproduzir essa vasculatura em 
materiais biocompatíveis utilizados para o cultivo de tecidos tem sido um desafio. 
 
Uma técnica que está sendo desenvolvida para criar estruturas artificiais capazes de 
imitar a complexa arquitetura vascular dos tecidos biológicos, como as encontradas no 
interior dos pulmões, é conhecida como estereolitografia de projeção. 
 
A técnica usa luz projetada e resinas fotorreativas para criar objetos sólidos. Os aditivos 
fotoabsorventes podem ser usados para impedir a fotopolimerização indesejável fora 
da região alvo, para assegurar resolução suficiente para a criação de arquiteturas 
complexas. 
 
Ocorre que as substâncias químicas disponíveis para isso são reconhecidamente 
cancerígenas e genotóxicas, ou seja, totalmente inadequadas para biomanufatura. 
 
Bagrat Grigoryan e colegas da Universidade Rice, nos EUA, descobriram agora que 
corantes alimentares naturais e sintéticos amplamente utilizados podem ser usados 
como potentes fotoabsorventes na produção de redes vasculares intrincadas e 
funcionais dentro de hidrogéis, rompendo com a grande limitação prática da 
estereolitografia de projeção. 
 



7 
 

O corante alimentar tartrazina - ou amarelo #5 - um corante alimentar comum 
encontrado em uma variedade de salgadinhos e bebidas, funciona como um aditivo 
bloqueador de luz para criar rapidamente elaborados hidrogéis multivasculares. 
 
A equipe demonstrou as capacidades funcionais desses materiais recriando processos 
biológicos, como a oxigenação das células sanguíneas no pulmão, por exemplo. Além 
disso, eles otimizaram um tecido hepático produzido por bioengenharia e 
transplantaram-no com sucesso em um modelo de lesão hepática crônica em 
camundongos para destacar o potencial de translação do método para aplicações 
práticas na área de saúde. 
 
Fonte: Órgãos vivos impressos em 3D com corante alimentar 
 
 

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2019 
 

Gustavo Benttenmuller M. Pereira 
Presidente da ATQ 
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