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Abstrato 

As inovações desse mês apresentam um substituo dos 

transistores, a maior simulação genética de um gene inteiro, o 

primeiro DNA sintético gerado por computador e um 

processador anti-hacker que pára ataques antes que comecem. 

Esse é um novo mundo ao qual estamos sendo apresentados. 

1 - Finalmente um sucessor do transístor? 

Há um novo modo de fazer computação disponível na praça: uma chave de spin 

topológica controlada eletricamente, ou vTOPSS na sigla em inglês (voltage-controlled 

topological spin switch). 

O nome é complicado, a tecnologia por trás dele também não é tão intuitiva 

quanto a do transístor, mas a essência do componente é que ele é uma chave eletrônica 

ultraminiaturizada, que não perde dados na ausência de energia e que consome um 

mínimo de eletricidade - ou seja, essencialmente uma alternativa aos tradicionais 

transistores que compõem todos os dispositivos eletrônicos. 

Esquema do vTOPSS, um candidato a substituir os transistores. [Imagem: 

Rakheja et al. - 10.1103/PhysRevApplied.11.054009] 

 

  

A tecnologia envolve a spintrônica, baseada no momento angular de elétrons 

individuais, e os materiais topológicos, que são isolantes mas apresentam interessantes 

fenômenos eletrônicos em sua superfície. 

Os transistores atuais só funcionam com um fornecimento constante de 

eletricidade. Componentes magnéticos, por sua vez, não são ainda tão rápidos, mas 

podem manipular e armazenar informações sem perdê-las quando a eletricidade é 
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desligada, o que significa que seu consumo de energia é muito menor. O spin dos 

elétrons pode ser entendido como um momento magnético, o que significa que eles 

funcionam como minúsculos ímãs, sendo essa a essência da spintrônica. 

 Uma corrente de spin pode ser transportada sem carga elétrica com o uso de 

um isolante topológico - um material cujo interior é isolante, mas que pode suportar o 

fluxo de elétrons em sua superfície. 

Com isso, Shaloo Rakheja e colegas da Universidade de Nova York, nos EUA, 

criaram sua vTOPSS (chave de spin topológica controlada eletricamente), que requer 

apenas campos elétricos (tensões), e não correntes, para chavear entre dois estados 

lógicos, reduzindo largamente a energia consumida e o calor dissipado. 

Bibliografia: 
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2 -Simulação computacional atinge um bilhão de átomos 
 

A maior simulação já feita de um gene inteiro, um feito que exigiu modelar um bilhão 
de átomos. [Imagem: LANL] 

 
A maior simulação já feita de um gene inteiro, um feito que exigiu modelar um bilhão de átomos.[Imagem: LANL] 

Simulação genética 

Pesquisadores criaram a maior simulação computadorizada já feita de um gene inteiro de DNA, 
um feito que exigiu modelar um bilhão de átomos. 
 
A expectativa é que essa linha de pesquisa ajude a entender melhor nosso código genético e 
eventualmente desenvolver curas para doenças. 
 
"É importante entender o DNA nesse nível de detalhe porque queremos entender precisamente 
como os genes são ativados e desativados," disse Karissa Sanbonmatsu, do Laboratório Nacional 
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Los Alamos, nos EUA. "Saber como isso acontece pode desvendar os segredos de como muitas 
doenças ocorrem." 
 
Modelar genes no nível atômico é o primeiro passo para criar uma explicação completa de como 
o DNA se expande e se contrai, o que controla o liga-desliga dos genes. 
 
Há DNA suficiente no corpo humano para envolver a Terra 2,5 milhões de vezes, o que significa 
que essa molécula é compactada de maneira muito precisa e organizada. 
 
Quando o DNA está mais compactado, os genes são desativados e, quando o DNA se expande, 
os genes são ativados. Os cientistas ainda não entendem como ou por que isso acontece. 
 
Embora o modelo atomístico seja a chave para resolver o mistério, simular o DNA nesse nível 
não é tarefa fácil e requer um poder maciço de computação. 
 
"No futuro, poderemos usar supercomputadores exascala, o que nos dará a chance de modelar 
o genoma completo," disse a pesquisadora Anna Lappala. 
 
Bibliografia: 
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Jaewoon Jung, Wataru Nishima, Marcus Daniels, Gavin Bascom, Chigusa Kobayashi, Adetokunbo 
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3 - Primeiro DNA sintético gerado por computador está pronto 
 
Neste pequeno frasco está o primeiro DNA sintético, totalmente projetado por computador, e 
depois fabricado em laboratório.[Imagem: ETH Zurich/Jonathan Venetz] 
 

  

Genoma sintético 

Cientistas anunciaram a criação do primeiro genoma de um organismo vivo totalmente 
projetado por computador. 
 
Para isso, eles usaram um novo método que simplifica muito a produção de grandes moléculas 
de DNA contendo centenas de genes. 
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Este primeiro organismo fruto da biologia sintética foi batizado de Caulobacter ethensis-2.0. 
 
O "Caulobacter" foi tirado da bactéria que serviu de base para o estudo, enquanto o "ethensis" 
é uma homenagem ao instituto ETH, de Zurique, na Suíça, onde a pesquisa foi realizada. 
 
Embora os pesquisadores tenham produzido fisicamente o genoma da C. ethensis-2.0 na forma 
de uma molécula de DNA muito grande, eles ainda não criaram um organismo real cujo 
funcionamento seja gerido por esse genoma, ressaltando que isso irá exigir discussões éticas 
amplas envolvendo toda a sociedade, e não apenas a comunidade científica. 
 
Organismo vivo criado pelo homem 
 
O C. ethensis-2.0 foi baseado no genoma de uma bactéria de água doce bem estudada e 
inofensiva, a Caulobacter crescentus. Ela não causa nenhuma doença e serve como um 
organismo modelo em laboratórios. Seu genoma contém 4.000 genes, sendo que apenas cerca 
de 680 deles parecem ser cruciais para a sobrevivência das espécies no laboratório - bactérias 
com esse genoma mínimo são viáveis em condições de laboratório. 
 
Os irmãos Beat e Matthias Christen lideraram uma equipe que tomou esse genoma mínimo da 
C. crescentus como ponto de partida e se propuseram a sintetizar quimicamente o genoma a 
partir do zero, como um cromossomo na forma de um anel contínuo. 
 
Em um processo lento, passo a passo, eles sintetizaram 236 segmentos do genoma, que foram 
então reunidos. 
 
Foi necessário simplificar radicalmente a sequência do genoma sem modificar a informação 
genética real, no nível das proteínas. Essa simplificação é possível porque a biologia tem 
redundâncias internas para armazenar informações genéticas. O algoritmo desenvolvido pelos 
cientistas suíços otimiza essa redundância. 
 
O genoma sintético resultante é interessante do ponto de vista biológico. "Nosso método é um 
teste decisivo para ver se nós biólogos entendemos corretamente a genética, e isso nos permite 
destacar possíveis lacunas em nosso conhecimento," disse Beat. 
 
Naturalmente, o genoma artificial somente pode conter informações que os cientistas 
realmente entendem. Qualquer informação adicional "escondida" na sequência do DNA - ainda 
não compreendida pelos cientistas - é perdida no processo de criação do novo código. 
 
Para provar que esse conhecimento é amplo o suficiente, será necessário criar o organismo real 
em laboratório. "Acreditamos que em breve também será possível produzir células bacterianas 
funcionais com esse genoma," prevê Beat. 
 
 
Discussão com a sociedade 
 
As possibilidades aventadas para a criação de organismos sintéticos incluem a criação de 
microrganismos artificiais para a produção de moléculas ou vitaminas complexas 
farmaceuticamente ativas. Em tese, a tecnologia poderia funcionar para todos os 
microrganismos, não apenas para a Caulobacter. Outra possibilidade seria a produção de vacinas 
de DNA. 
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"Por mais promissores que sejam os resultados da pesquisa e suas possíveis aplicações, eles 
exigem uma profunda discussão na sociedade sobre os propósitos para os quais essa tecnologia 
pode ser usada e, ao mesmo tempo, sobre como os abusos podem ser evitados," reconheceu 
Beat. 
 
Ainda não está claro quando a primeira bactéria com um genoma artificial será produzida, mas 
é evidente que ela pode e será desenvolvida. "Devemos usar o tempo que temos para discussões 
intensivas entre cientistas e também na sociedade como um todo. Estamos prontos para 
contribuir com essa discussão, com todo o know-how que possuímos," finalizou o biólogo. 
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4 - Processador anti-hacker para ataque antes que ele comece 
 
Uma nova arquitetura de processador de computador desenvolvida na Universidade de 
Michigan, nos EUA, promete nada menos do que lançar as bases de um futuro no qual os 
computadores se defendem proativamente contra ameaças, tornando obsoleto o atual modelo 
de segurança de encontrar bugs e lançar atualizações. 
 
O novo chip, batizado de Morpheus, bloqueia possíveis ataques de hackers criptografando e 
reorganizando aleatoriamente bits chave de seu próprio código e de seus dados 20 vezes por 
segundo. 
 
Isso é infinitamente mais rápido do que um hacker humano consegue trabalhar e milhares de 
vezes mais rápido do que as mais rápidas técnicas de hacking eletrônico. 
 
"A abordagem atual de eliminar erros de segurança um por um é um jogo perdido. As pessoas 
estão constantemente escrevendo código e, tão logo há um novo código, haverá novos bugs e 
vulnerabilidades de segurança. Com o Morpheus, mesmo que um hacker encontre um bug, a 
informação necessária para explorá-lo desaparece 50 milissegundos depois. É talvez a coisa mais 
próxima de um sistema seguro à prova do que surgir no futuro," disse o professor Todd Austin. 
 
 

Agitação e semântica indefinida 
 
Em vez de usar software para corrigir vulnerabilidades de códigos conforme elas são 
descobertas, o processador Morpheus inclui a segurança em seu hardware. A constante 
aleatorização dos recursos críticos do programa, em um processo chamado "churn" (agitação 
ou rotatividade), torna as vulnerabilidades virtualmente impossíveis de serem identificadas e 
exploradas. 
 
Ainda assim, a rotatividade dos dados e sua aleatorização feita pelo processador são 
transparentes para os desenvolvedores de software e os usuários finais. Isso porque o 
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mecanismo se baseia na aleatorização de bits de dados conhecidos como "semântica 
indefinida", que se refere aos recantos e fendas obscuras da arquitetura de computação - por 
exemplo, a localização, formato e conteúdo do código de um programa é uma semântica 
indefinida. 
 
A semântica indefinida faz parte do maquinário mais básico de um processador. Os 
programadores legítimos geralmente não interagem com ela, mas os hackers podem fazer 
engenharia reversa para descobrir vulnerabilidades e iniciar um ataque. 
 
A taxa de "agitações" do chip pode ser ajustada para cima ou para baixo para encontrar o 
equilíbrio certo entre maximizar a segurança e minimizar o consumo de recursos. O professor 
Austin conta que a taxa de aleatorização de uma vez a cada 50 milissegundos foi escolhida para 
o processador de demonstração porque é milhares de vezes mais rápida do que as mais rápidas 
técnicas de hacking eletrônico, enquanto reduz o desempenho apenas em cerca de 1%. A 
arquitetura também inclui um detector de ataque que procura ameaças pendentes e aumenta 
a taxa de aleatorização se perceber que um ataque é iminente. 
 
O chip de demonstração é um processador RISC-V - um design de chip comum, de código aberto, 
usado frequentemente para pesquisa. A equipe já está tentando comercializar a tecnologia. 
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