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Inovações Tecnológicas – Abril 2019 

1 - Computação Fotônica faz cálculos com luz diretamente na memória 

Com informações da IBM Research -  22/03/2019 

 
Os cálculos não apenas são feitos usando apenas pulsos de luz, como eles também são 
feitos diretamente na memória. [Imagem: IBM Research Zurique] 

Computação na memória 

Pesquisadores europeus da IBM Research (Suíça) e universidades de Oxford, 
Exeter (Reino Unido) e Munique (Alemanha).  deram uma demonstração prática 
decisiva no campo da "computação com luz", que promete processadores 
fotônicos, onde a eletricidade é substituída por luz, para aumentar a velocidade e 
gastar menos energia. 

Ou seja, além de fazer cálculos usando apenas luz, o dispositivo também faz os 
cálculos diretamente na memória, evitando a necessidade de troca de dados entre 
processador e memória, como nos computadores atuais.  

As memórias de mudança de fase (PCM) são uma tecnologia emergente de 
memória não volátil que promete desempenhar um papel significativo não apenas 
nos computadores atuais, mas também nos futuros sistemas de computação.  

Computadores fotônicos na prática 

Células de memória de múltiplas fases têm o potencial de dar sustentação a 
operações chave de processamento em áreas computacionais como análise de 
megadados e inteligência artificial. 

Tal arquitetura poderia resolver eficientemente sistemas de equações lineares e 
avançar várias outras áreas computacionais emergentes, incluindo aprendizado de 
máquina e aprendizado profundo.  

https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=processadores%20fot%F4nicos
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=processadores%20fot%F4nicos
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=mem%F3ria%20de%20mudan%E7a%20de%20fase%20PCM


2 
 

 

Bibliografia: 
 
In-memory computing on a photonic platform 
Carlos Ríos, Nathan Youngblood, Zengguang Cheng, Manuel Le Gallo, Wolfram H. P. 
Pernice, C. David Wright, Abu Sebastian, Harish Bhaskaran 
Science Advances 
Vol.: 5, no. 2, eaau5759 
DOI: 10.1126/sciadv.aau5759 

 

2 – Primórdios da Telepatia -  estamos chegando lá 

  

Interface neural dá os primeiros passos para formar uma rede de cérebros, 
interconectando pessoas. [Imagem: UPM] 

 

Hardware para telepatia 

Interfaces neurais, ou interfaces cérebro-computador, permitem controlar 
dispositivos externos pelo "pensamento" - tipicamente são usadas intenções de 
movimento de um membro, e não exatamente uma ideia abstrata do tipo "Eu quero 
isto", ou "Eu quero aquilo". 

Assim, é natural pensar que um próximo estágio no desenvolvimento dessas 
neurointerfaces possa permitir a transferência direta de informações entre pessoas, 
do cérebro de uma para o cérebro de outra. 

Em seus testes, a equipe internacional de pesquisadores usou a interface cérebro-
cérebro para estimar os estados cerebrais de cada participante e distribuir uma carga 
cognitiva entre os membros do grupo, que estavam realizando juntos uma tarefa 
comum. 
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A interface permitiu compartilhar a carga de trabalho entre todos os participantes, 
dependendo do desempenho cognitivo de cada pessoa estimado a partir de sua 
atividade cerebral elétrica. 

Aprendizado cerebral: Ondas cerebrais de professor ensinam aluno 

 

 

Esquema do experimento envolvendo a distribuição da carga cognitiva de uma tarefa 
entre os dois participantes. [Imagem: Vladimir A. Maksimenko et al. - 
10.3389/fnins.2018.00949] 

Rede de cérebros 

Vladimir Maksimenko e seus colegas da Alemanha, Espanha e Rússia colocaram dois 
voluntários para resolver juntos uma tarefa de classificação de imagens ambíguas 
apresentadas em uma tela. Cada um dos voluntários tinha sua atividade cerebral 
monitorada em tempo real por eletroencefalogramas. 

A classificação de imagens altamente ambíguas exige um grande esforço cognitivo 
em comparação com a identificação de imagens mais claras. A equipe forçou uma 
sobrecarga cognitiva aumentando a duração do experimento (40 minutos) e fazendo 
pausas curtas entre a apresentação das imagens (5 a 7 segundos). Assim, os 
voluntários foram obrigados a manter um alto nível de concentração durante o 
experimento. 

No primeiro estágio, cada voluntário fez a tarefa separadamente, o que permitiu 
detectar nos sinais cerebrais a carga cognitiva e os períodos de fadiga, mostrando 
momentos de perda de atenção e momentos de recuperação, durante os quais a 
concentração voltava a aumentar. 

No segundo estágio, a interface neural avaliava continuamente a carga cognitiva no 
cérebro de cada um dos participantes e, de acordo com o resultado, distribuía a 
tarefa para cada um deles, mostrando imagens menos ambíguas ou aumentando o 
tempo entre as imagens para quem estivesse mais cansado, e aumentando a carga 
para quem se mostrava mais concentrado. Tudo foi feito de modo a manter o 
mesmo tempo total para a tarefa e mostrar o mesmo número de imagens. 
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Demonstrou-se que a eficiência da equipe pode ser aumentada devido à 
redistribuição do trabalho entre os participantes, de modo que a carga de trabalho 
mais difícil recaia sobre o operador que apresenta desempenho máximo. Por fim, 
nós demonstramos que a interação humano-humano é mais eficiente na presença de 
um certo retardo determinado pelos ritmos cerebrais. Os resultados obtidos são 
promissores para o desenvolvimento de uma nova geração de sistemas de 
comunicação baseados na atividade cerebral neurofisiológica de pessoas 
interagentes. 

Bibliografia: 
Increasing Human Performance by Sharing Cognitive Load Using Brain-to-Brain 
Interface Vladimir A. Maksimenko, Alexander E. Hramov, Nikita S. Frolov, Annika 
Lüttjohann, Vladimir O. Nedaivozov, Vadim V. Grubov, Anastasia E. Runnova, 
Vladimir V. Makarov, Jürgen Kurths, Alexander N. Pisarchik 
Frontiers in Neuroscience 
DOI: 10.3389/fnins.2018.00949 
 

3 - Neurônios eletrônicos integram-se ao tecido cerebral 

Neurônios artificiais 

Uma equipe da Universidade de Harvard, nos EUA, projetou uma sonda neural que 
funciona e se parece tanto com um neurônio real que o cérebro não consegue 
identificar os impostores implantados. 

O cérebro mantém uma guarda estrita contra invasores, o que significa que qualquer 
corpo estranho é imediatamente atacado e neutralizado. 

Infelizmente, isso inclui as sondas e chips neurais, que estão sendo desenvolvidos 
para tratamentos médicos, como epilepsia, depressão e outras doenças 
neurológicas, além de estudos mais aprofundados do próprio cérebro. 

"Este avanço literalmente tira a nitidez das diferenças sempre presentes e claras nas 
propriedades de sistemas criados pelo homem e sistemas vivos," disse o professor 
Charles Lieber, cuja equipe vem trabalhando há alguns anos em tecidos ciborgues, 
que misturam biológico e eletrônico. 

Os neurônios naturais (verde) mesclaram-se com os neurônios artificiais (vermelho). 
[Imagem: Xiao Yang et al. - 10.1038/s41563-019-0292-9] 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=chip-neural-memristores&id=010110150512
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=tecidos-ciborgues-misturam-biologico-eletronico&id=010110120827
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=tecidos-ciborgues-misturam-biologico-eletronico&id=010110120827
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Comparação entre um neurônio natural e o neurônio eletrônico. [Imagem: Xiao Yang 
et al. - 10.1038/s41563-019-0292-9] 

Eletrônica semelhante a neurônios 

O novo sensor neural imita três características que ninguém havia conseguido obter 
em um laboratório: a forma, o tamanho e a flexibilidade de um neurônio real. 

"O estereótipo da sonda neural é que elas são gigantes em comparação com os alvos 
neuronais que estão interrogando. Mas, no nosso caso, eles são essencialmente 
iguais," disse a pesquisadora Xiao Yang. 

Neurônios se parecem um pouco com girinos, com cabeças redondas e caudas longas 
e flexíveis. Então, a pesquisadora Xiao Yang e seus colegas criaram uma cabeça para 
abrigar o eletrodo de gravação, que é feito de metal, que corresponde ao tamanho 
do soma (ou corpo celular) do neurônio. 

Sua interconexão de fios serpenteia através de uma "cauda" de polímero 
ultraflexível, lembrando a neurite do neurônio. De acordo com Yang, sua "eletrônica 
similar a neurônios" (NeuE: neuron-like electronics) é de "5 a 20 vezes mais flexível 
do que as sondas mais flexíveis relatadas até hoje". 
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Neurônios naturais uniram-se aos neurônios eletrônicos, reforçando os sinais lidos 
pela sonda neural. [Imagem: Xiao Yang et al. - 10.1038/s41563-019-0292-9] 

Tecido neural híbrido 

Construídos os neurônios artificiais - o que foi feito por fotolitografia -, a equipe usou 
uma seringa para injetar dezesseis imitadores neurais na região do hipocampo do 
cérebro de um camundongo - essa região foi escolhida por seu papel central na 
aprendizagem, memória e envelhecimento. Lá, eles se desdobraram para criar uma 
teia porosa, imitando a rede de neurônios entrecruzados do cérebro. 

Dentro de um dia, e prosseguindo até meses depois, os neurônios naturais se 
integraram à rede artificial, formando um tecido híbrido. Essa assimilação explica por 
que a equipe conseguiu uma coleta de dados estável mesmos meses após a 
implantação, sem perder o sinal de nenhum neurônio artificial sequer. 

De modo mais geral, a expectativa é que essa eletrônica semelhante a neurônios 
eventualmente ofereça uma alternativa segura e estável para tratar doenças 
neurológicas, danos cerebrais e até mesmo depressão e esquizofrenia, permitindo 
monitorar e modular ativamente as redes neurais. 

Bibliografia: 
 
Bioinspired neuron-like electronics 
Xiao Yang, Tao Zhou, Theodore J. Zwang, Guosong Hong, Yunlong Zhao, Robert D. 
Viveros, Tian-Ming Fu, Teng Gao, Charles M. Lieber 
Nature Materials 
DOI: 10.1038/s41563-019-0292-9 

 

4 - Oceano subterrâneo Descoberto na Amazônia: ele é estimado em 
mais de 160 trilhões de metros cúbicos 

 
fgsaraiva 

https://www.topbuzz.com/user/6639501764910120966?referer=
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Durante Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), no 
campus da Universidade Federal do Acre (UFAC), foi estimado que a Amazônia tem um 
oceano subterrâneo. A reserva de água tem volume de cerca de 160 trilhões de metros 
cúbicos. A informação é de João Lara Mesquita, publicada por O Estado de S. Paulo, 13-
03-2019. 

De acordo com a equipe, a reserva subterrânea representa mais de 80% do total da 
água da Amazônia. A água dos rios amazônicos, por exemplo, representa somente 8% 
do sistema hidrológico do bioma. As águas atmosféricas têm esse mesmo percentual 
de participação. 

Falta estudar Oceano subterrâneo descoberto 

O conhecimento sobre esse “oceano subterrâneo” ainda é muito escasso. Precisa ser 
aprimorado tanto para avaliar a possibilidade de uso para abastecimento humano, 
como para preservá-lo em razão de sua importância. 

Aquífero, ou mar subterrâneo, fica em Alter do Chão. Os trabalhos sobre o Aquífero da 
Amazônia foram iniciados há apenas 10 anos. O estudo indicou que está situado em 
meio ao cenário de uma das mais belas praias fluviais do país. Ele teria um depósito de 
água doce subterrânea com volume aproximado de 86,4 trilhões de metros cúbicos. 

Denominado pelo pesquisador como Sistema Aquífero Grande Amazônia (Saga), ele 
começou a ser formado a partir do período Cretáceo, há cerca de 135 milhões de anos. 
Ainda não se sabe se é água para consumo 

De acordo com Ingo Daniel Wahnfried, professor da Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM), um dos principais obstáculos para estudar o Aquífero Amazônia é a 
complexidade do sistema. 

O reservatório é composto por grandes rios, com camadas sedimentares de diferentes 
profundidades. Diferentemente do Aquífero Guarani, acessível apenas por suas 
bordas, as áreas do Aquífero Amazônia são permanentemente livres. 

No Amazonas 71% dos municípios utilizam água subterrânea. Segundo o pesquisador, 
a água subterrânea é amplamente distribuída e disponível na Amazônia. No estado do 
Amazonas 71%, dos 62 municípios, utilizam água subterrânea (não do aquífero) como 
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a principal fonte de abastecimento público. Já, dos 22 municípios do Estado do Acre, 
quatro são totalmente abastecidos com água subterrânea. 

 

Gustavo Benttenmuller 
    Presidente da ATQ 


