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Inovações Tecnológicas – Setembro /2019 
São apresentadas aqui as inovações da computação por luz pelo 
bombardeamento da mobilidenita com ions de hélio; a tentativa de 
criação da gravidade artificial; o componente spintrônico que se 
comporta como os neurônios e as sinapses; e micromáquinas 
mecânicas (MEM) acionadas por corrente de spins. Apreciem e 
reflitam! 

1 - Nanolâmpadas a postos para a computação com luz 
(05/08/2019)  

Bombardeando a molibdenita com íons de hélio, os físicos colocam 
fontes de luz em camadas de material atomicamente finas com uma 
precisão de apenas alguns nanômetros. 
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[Imagem: Christoph Hohmann/MCQST] 

1.1 - Lâmpadas quânticas 

Para que os chips migrem da eletrônica para a fotônica, usando luz em 
vez de eletricidade, é necessário interligar as minúsculas fontes de luz 
com os demais componentes, o que significa trabalhar com precisão 
na escala dos nanômetros. 

Foi justamente o que fez agora uma equipe da Universidade Técnica 
de Munique, na Alemanha, colocando nanolâmpadas em camadas de 
materiais atomicamente finos com uma precisão de poucos 
nanômetros. 

E não se trata apenas de miniaturização: esta nova técnica viabiliza 
uma infinidade de aplicações em tecnologias quânticas, desde sensores 
quânticos e transistores ultraminiaturizados, até novas tecnologias de 
criptografia para transmissão de dados. 
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"Isto constitui um primeiro passo fundamental para os computadores 
quânticos ópticos," disse o pesquisador Julian Klein. "Porque, para 
aplicações futuras, as fontes de luz devem ser acopladas a circuitos de 
fótons, guias de onda, por exemplo, para possibilitar cálculos quânticos 
baseados em luz." 

1.2 - Precisão no posicionamento - O ponto crítico aqui é o 
posicionamento exato e controlável das fontes de luz. É possível criar 
fontes de luz quântica - que emitem fótons individuais bem 
caracterizados - em materiais tridimensionais, como diamante ou 
silício, mas a coisa vai brilhar "em algum lugar" nas proximidades, 
longe da exatidão necessária para sua interconexão com outros 
componentes. 

Klein então usou uma camada do semicondutor molibdenita (dissulfeto 
de molibdênio, ou MoS2), com apenas três átomos de espessura, como 
material de suporte. Um feixe de íons de hélio permitiu focar em uma 
área de menos de um nanômetro, arrancando átomos de molibdênio 
ou de enxofre. 

As imperfeições resultantes transformam-se em armadilhas para os 
chamados excitons, pares de elétrons-lacunas, que então emitem os 
fótons desejados. 

Como as fontes de luz sempre têm o mesmo defeito subjacente no 
material, elas emitem fótons que são indistinguíveis uns dos outros, 
permitindo aplicações baseadas no princípio da mecânica quântica do 
entrelaçamento. 

"É possível integrar nossas fontes de luz quântica com muita elegância 
em circuitos de fótons," diz Klein. "Devido à alta sensibilidade, por 
exemplo, é possível construir sensores quânticos para celulares e 
desenvolver tecnologias de criptografia extremamente segura para a 
transmissão de dados". 
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2 - Gravidade artificial tenta migrar da ficção para a 
realidade 

 
Os pesquisadores já usaram cadeiras, mas a cama giratória foi 
melhor em gerar os efeitos esperados. [Imagem: Universidado do 
Colorado Boulder] 

2.1 - Gravidade por centrifugação 
A equipe do professor Torin Clark, da Universidade do Colorado, nos 
EUA, está tentando trazer para a realidade o conceito de gravidade 
artificial. 

Seus primeiros experimentos são bem simples, e ainda não lembram 
as naves futurísticas e seus domos rotativos, como vistos em 2001: 
Uma Odisseia no Espaço ou em Perdido em Marte - mas o princípio que 
ele está explorando é o mesmo. 

Como fica muito caro construir uma roda gigante que possa ser usada 
para simular a antigravidade, Clark está se arranjando com uma maca 
giratória, na qual seus pés ficam apoiados em uma placa - a gravidade 
artificial é sentida conforme a maca gira, fazendo com que o voluntário 
sinta uma pressão dos pés sobre a placa. 

Segundo Clark, a velocidade angular gerada pela centrífuga empurra 
seus pés em direção à base da plataforma - "quase como se eu 
estivesse sob meu próprio peso," garante. 

2.2 - Doença do Movimento 
Parece mesmo um tanto tosco, mas o pesquisador está interessado em 
resolver primeiro um dos mais sérios entraves a esse tipo de 
tecnologia: a chamada "doença do movimento", que muitos de nós já 
experimentaram ao enfrentar alguns brinquedos em parques de 
diversões. 

Basta que Clark e seus estudantes virem a cabeça para os lados 
enquanto giram para que eles comecem a sentir uma sensação 
conhecida como "ilusão de acoplamento cruzado" - uma perturbação 
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no ouvido interno que faz com que você se sinta como se estivesse 
caindo. 

É uma sensação tão estranha e desagradável que, por décadas, os 
engenheiros consideraram que ela é um impedimento para a gravidade 
artificial. 

O que a equipe está tentando desvendar é se os astronautas não 
poderiam se acostumar ao giro, fazendo com que as náuseas 
finalmente desapareçam e eles possam desfrutar da gravidade 
artificial. 

 
Projetos de módulos de teste da gravidade artificial para serem 
testados no espaço - ainda sem planos de construção e lançamento.  
[Imagem: Engle et al./Boeing] 

2.3 - Gravidade artificial na realidade 
Parece que a coisa pode dar certo. No final da 10ª sessão, os alunos 
estavam todos girando confortavelmente, sem sentir qualquer ilusão 
ou enjoo, a uma velocidade média de 17 rotações por minuto. 

"Até onde podemos dizer, essencialmente qualquer pessoa pode se 
adaptar a esse estímulo," disse Clark. 

Agora os testes já estão sendo feitos a 50 rotações por minuto, o que 
é muito mais rápido do que qualquer pesquisa anterior foi capaz de 
alcançar, mas os resultados desta nova etapa ainda não foram 
divulgados. 

Mas a equipe também tem muitas outras perguntas para responder 
antes que você possa ver uma sala de gravidade artificial no topo da 
Estação Espacial Internacional: Por quanto tempo os efeitos do 
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treinamento duram, por exemplo, e quanto de gravidade um 
astronauta precisaria para compensar a perda de músculos e ossos? 

A pesquisadora Kathrine Bretl, no entanto, espera outros benefícios 
desta pesquisa: Que ela comece a convencer outros cientistas e 
engenheiros de que a gravidade artificial não é apenas para parques 
de diversões. 

"O objetivo do nosso trabalho é tentar fazer com que mais pessoas 
pensem que talvez a gravidade artificial não seja tão louca. Talvez ela 
tenha um lugar fora da ficção científica," afirmou Bretl. 
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3 - Hardware neuromórfico imita neurônio e sinapse com o 
mesmo material 
 

 



 

6 
 

O grande avanço foi a implementação do hardware neuromórfico 
usando a mesma base material. [Imagem: Kurenkov et al. - 
10.1002/adma.201900636] 

3.1 - Computação neuromórfica 

A promissora spintrônica - uma plataforma computacional que 
funciona com base nos spins dos elétrons, e não numa enxurrada deles 
- está mostrando que não é feita só de promessas. 

Pesquisadores japoneses construíram um componente spintrônico que 
se comporta como os neurônios e as sinapses, e ele faz isso tirando 
proveito tanto da propriedade elétrica (carga), quanto da propriedade 
magnética (spin) dos elétrons. 

Os primeiros testes mostraram que o componente é perfeito para a 
computação neuromórfica, um tipo de computação que imita o modo 
de funcionamento do cérebro humano, garantem Aleksandr Kurenkov 
e seus colegas da Universidade de Tohoku. 

Na computação, existem várias maneiras de imitar o processamento 
de informações de um cérebro. Uma rede neural pulsada é um deles, 
um método de implementação que imita de perto a arquitetura do 
cérebro e o processamento temporal de informações. 

Uma implementação realista dessas redes neurais exige um hardware 
dedicado, com neurônios artificiais e sinapses projetados para 
apresentar a mesma dinâmica dos neurônios e sinapses biológicos. O 
difícil vinha sendo construir neurônio e sinapse em hardware usando o 
mesmo material, para que ambos funcionem sob o mesmo princípio. 

3.2 - Processamento variável no tempo 

A equipe japonesa já havia implementado uma rede neural 
spintrônica usando materiais ferromagnéticos e antiferromagnéticos. 

Agora eles conseguiram fazer tudo usando o mesmo material, com os 
componentes apresentando os comportamentos dos neurônios - 
integração e disparo com adaptação - e das sinapses - plasticidade 
dependente da temporização do disparo. 

Em outras palavras, o hardware neuromórfico "aprende", permitindo 
levar o trabalho anterior da equipe, a implementação de uma 
inteligência artificial em hardware, a um novo patamar. 

"Espera-se que a expansão da tecnologia desenvolvida para os níveis 
de circuito unitário, bloco e sistema leve a computadores que possam 
processar informações variáveis no tempo, como voz e vídeo, com uma 
pequena quantidade de energia, ou dispositivos periféricos que tenham 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=spintronica
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=rede%20neural%20pulsada
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=inteligencia-artificial-spintronica&id=010150161222
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=inteligencia-artificial-spintronica&id=010150161222
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a capacidade de se adaptar a usuários e ao ambiente por meio do uso," 
escreveu a equipe. 
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4 - Micromáquinas mecânicas são acionadas pelo spin 
de elétrons 

 
No experimento foi usado um aquecedor elétrico, mas podem ser usados 
outros mecanismos para produção da corrente de spin.  
[Imagem: Kazuya Harii] 

 
4.1 - Movimento com corrente de spin 

Máquinas micromecânicas, mais conhecidas como MEMS, são 
componentes indispensáveis dos dispositivos modernos - do 
acionamento dos airbags dos carros ao posicionamento do seu celular 
- mas a atuação deles requer uma corrente elétrica. 

Isso tem complicado as coisas conforme esses dispositivos são 
crescentemente miniaturizados. 

Kazuya Harii, da Universidade Tohoku, no Japão, encontrou uma saída 
inusitada e inesperada para esse problema: Ele descobriu como 
alimentar os dispositivos microeletromecânicos usando correntes de 
spin. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=mems
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Uma corrente de spin é um fluxo de elétrons de mesmo momento 
angular. As correntes de spin têm sido usadas como um novo tipo de 
portador de informações no contexto da spintrônica, mas também já é 
usada na cabeça de leitura dos discos rígidos e nas memórias 
magnéticas de acesso aleatório (MRAM). 

O que Harii descobriu é que a injeção de uma corrente de spin pode 
exercer um torque magnético suficiente para controlar a orientação de 
microímãs. Em outras palavras, como o spin é um momento angular, 
quando um bocado dele é injetado em um objeto mecânico, ele exerce 
torque nesse objeto, podendo colocá-lo em movimento. 

4.2 - Vibração induzida pelo spin dos elétrons 

Para demonstrar sua abordagem, Harii fabricou uma microviga 
suspensa usando o isolante magnético granada de ferro-ítrio (YIG: 
Y3Fe5O12). Um fio metálico fino foi colocado na base da viga, para 
funcionar como aquecedor. Quando uma corrente elétrica aquece o fio, 
ele funciona como um gerador de corrente de spin pelo efeito Seebeck, 
e a corrente de spin se propaga para a microviga, fazendo-a vibrar. 

As medições confirmaram que a microviga vibra somente quando é 
injetada uma corrente de spin modulada para a sua frequência de 
ressonância. Tudo sem um circuito elétrico, ou seja, não há um 
eletrodo na extremidade da nanoviga. 

"Este mecanismo de acionamento de micromáquinas não requer uma 
fiação elétrica," disse Harii. "Este mecanismo é aplicável a qualquer 
objeto mecânico nas escalas micro e nano." 
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