
 

Inovações Tecnológicas – Outubro /2019 

São apresentadas aqui o impacto em nossas vidas da Internet das Coisas, a 

supremacia quântica do Google e nova revolução tecnológica, o imenso 

Sistema Aquífero da Amazônia situado em Alter do Chão, a pele eletrônica que 

sente dor e o Biorrobô, meio máquina meio vivo, abrindo caminho para as 

máquinas vivas. Apreciem e reflitam! 

1 – Internet das Coisas (IdC) vai afetar nossas vidas 

Embora mais conhecido entre técnicos, empresas e pesquisadores, o termo Internet das 

Coisas vem ganhando visibilidade na sociedade. As coisas, neste caso, são todo tipo de 

equipamento, que pode ser conectado de distintas formas, de um caminhão para 

acompanhamento do deslocamento de frotas de transporte de produtos a 

microssensores que monitoram o estado de pacientes à distância em hospitais ou fora 

deles. 

Na Internet das Coisas (IdC) - também tratada pela sigla em inglês IoT (Internet of Things) 

- novas aplicações permitem o uso coordenado e inteligente de aparelhos para controlar 

diversas atividades, do monitoramento com câmeras e sensores até a gestão de espaços 

e de processos produtivos. As regras para este ambiente tratam tanto da conexão como 

da coleta e processamento inteligente de dados. 

O ecossistema da IdC envolve diferentes agentes e processos, como módulos 

inteligentes (processadores, memórias), objetos inteligentes (eletrodomésticos, carros, 

equipamentos de automação em fábricas), serviços de conectividade (prestação do 

acesso à Internet ou redes privadas que conectam esses dispositivos), habilitadores 

(sistemas de controle, coleta e processamento dos dados e comandos envolvendo os 

objetos), integradores (sistemas que combinam aplicações, processos e dispositivos) e 

provedores dos serviços de IdC. 

1.1 - Chip para internet das coisas agora tem tudo que precisa 

Convergência tecnológica 

A IdC pode ser entendida como uma "convergência" de tecnologias já existentes, mas 

gerando "um salto qualitativo", diz Eduardo Kaplan, economista do setor de tecnologias 

da informação do BNDES. 

"A IdC traz mudanças tanto no desenvolvimento de uma conectividade mais pervasiva, 

quanto no aumento do processamento dos dados e barateamento e refinamento dos 

sensores que permitem a coleta de dados em diversos ambientes e com diferentes 

atuadores. Tudo isso associado a alguma solução prática, algum uso que permite 

aumento de eficiência, redução de intervenção humana, novos produtos ou novos 

modelos de negócios," explicou. 

A conectividade em diversas atividades já ocorre há vários anos, como é o caso de 

processos de automação, mas a diferença da IdC está na quantidade de dispositivos 
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conectados e nas transformações que esse tipo de recurso pode gerar em diversas 

áreas. 

Um exemplo é o uso de sensores em tratores que medem a situação do solo e enviam 

dados para sistemas responsáveis por processar essas informações e fazer sugestões 

das melhores áreas ou momentos para o plantio. Outro é a adoção de dispositivos em 

casa, como termômetros, reguladores de consumo de energia ou gestores de 

eletrodomésticos, que permitem ao morador da residência controlar esses 

equipamentos à distância. 

1.2 - O lado da Privacidade e da Ética. 

Para a professora Fernanda Bruno, coordenadora do Medialab, da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, esse novo ecossistema traz uma ampliação da vigilância da vida das 

pessoas, que hoje já existente nos celulares, mas com potencial de crescimento por meio 

da disseminação de sensores em todo tipo de equipamento, como veículos, 

eletrodomésticos, postes e edifícios. 

Esse processo, continua a professora, não é apenas um aumento quantitativo desse 

monitoramento do cotidiano, mas também qualitativo, uma vez que a captura dos 

dados é mais sutil e silenciosa, muitas vezes sem a consciência por parte dos indivíduos 

de que estão sendo objeto de tal monitoramento. 

"Enquanto a Internet 'tradicional' foi marcada pela interatividade, a IdC está 

incorporada aos objetos e captura os nossos dados enquanto usamos tais objetos ou 

frequentamos certos espaços e ambientes. Mas é preocupante pensarmos que 

quantidades imensas de dados extremamente relevantes e sensíveis sobre nossos 

hábitos e comportamentos estão sendo coletados de forma contínua sem que seja 

necessária a nossa percepção e consciência deliberada disso," observa Fernanda Bruno. 

2 – Google terá atingido "supremacia quântica" que promete revolucionar a 

tecnologia 

 Um estudo da Google onde afirma ter alcançado a supremacia quântica, um marco 

histórico no campo da computação quântica, foi divulgado no site da NASA esta semana 

e apagado pouco tempo depois, avança o Financial Times.  

No documento, a tecnológica afirma ter construído o primeiro computador quântico, 

que consegue realizar cálculos além da capacidade dos supercomputadores que existem 

atualmente.  

A Google, tal como a IBM, Microsoft ou Intel, tem vindo a trabalhar no desenvolvimento 

de computadores quânticos, um novo tipo de máquina e com uma arquitetura 

totalmente diferente dos computadores clássicos com cálculos muito mais rápidos e que 

promete mudar a forma como se faz ciência e como se usa a computação em geral, dos 

gadgets mais simples aos mais complexos.  
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Apesar de o anúncio não ser oficial, cientistas e especialistas da indústria há muito 

esperam que a Google construa um computador quântico capaz de fazer cálculos que 

um computador normal simplesmente não consegue.  

A publicação da Google alega que o processador quântico da empresa pode executar 

“em três minutos e 20 segundos, um cálculo que o computador clássico mais avançado 

de hoje, conhecido como Summit, levaria aproximadamente 10 mil anos” – uma 

demonstração da supremacia quântica, de acordo com os investigadores.  

O sistema só pode realizar um cálculo único e altamente técnico, revela o estudo, e o 

uso de máquinas quânticas para resolver problemas práticos ainda está a anos de 

distância.  

No entanto, os investigadores responsáveis pelo estudo consideram que este é “um 

marco para a computação quântica em larga escala”.  

Embora haja protótipos dos chamados computadores quânticos, desenvolvidos por 

empresas que vão desde a IBM a startups como a Rigetti Computing, estes só 

conseguem executar as mesmas tarefas que os computadores clássicos, mas de forma 

mais rápida.  

Questionada pelo Financial Times, a Google não prestou quaisquer declarações. 

3 – Oceano Subterrâneo Descoberto na Amazônia: ele é estimado em mais de 160 

trilhões de metros cúbicos 

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. 

3.1 - 3,5 vezes maior que o Aquífero Guarani 

O volume é 3,5 vezes maior do que o do Aquífero Guarani. Este depósito de água doce 

subterrânea abrange os territórios do Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. Ele tem 1,2 

milhão de quilômetros quadrados (km2) de extensão. 

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 
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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 

Uma das limitações para a utilização da água disponível é a precariedade do 

conhecimento sobre suas características. Falta obter informações sobre a qualidade da 

água do reservatório para identificar se é apropriada para o consumo. 

3.2 - Dificuldades no caminho 

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. 

3.3 - Águas permanentemente livres 

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 a principal fonte de abastecimento público. Já, dos 22 

municípios do Estado do Acre, quatro são totalmente abastecidos com água 

subterrânea. 

4 – Pele eletrônica sente dor por pressão e calor 

4.1 - Pele artificial que sente dor 

Pesquisadores coreanos criaram uma pele artificial para robôs, equipamentos médicos, 

próteses e até aparelhos eletrônicos que é capaz de "sentir dor" através de uma 

imitação da sensação do toque. 

A chave para a inovação é uma mescla de sensores que permite medir pressão e 

temperatura simultaneamente. 

Para isso, a equipe usou nanofios de óxido de zinco (ZnO), que foram aplicados como 

sensores táteis que geram sua própria energia, dispensando as baterias graças ao seu 

efeito piezoelétrico, em que um material gera sinais elétricos ao ser submetido a uma 

pressão. 
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O sensor de temperatura, por sua vez, usa o efeito Seebeck, um efeito termoelétrico 

marcado pela geração de uma tensão elétrica entre dois metais diferentes quando eles 

são colocados juntos e surge uma diferença de temperatura entre eles. 

Ambos os sensores foram montados em um substrato flexível de poliimida, ao qual 

foram adicionados eletrodos. Esses eletrodos permitem medir o efeito piezoelétrico por 

pressão e o efeito Seebeck por mudança de temperatura ao mesmo tempo. 

Para completar a pele artificial, uma técnica de processamento de sinais dá o veredito 

sobre a sensação de "dor" considerando o nível de pressão, a área estimulada e a 

temperatura. 

 

 

Diagrama mostrando o princípio de funcionamento da pele artificial psicossensorial, que consegue 

sentir dor por pressão ou por queimadura.[Imagem: DGIST) 

4.2 - Pele eletrônica psicossensorial 

Como imita a dor, tanto pela pressão, quanto pela temperatura, a equipe coreana 

chama sua inovação de "pele eletrônica psicossensorial". 

"Nós desenvolvemos uma tecnologia fundamental básica que pode efetivamente 

detectar dor, o que é necessário para o desenvolvimento de um sensor tátil futurístico. 

Uma conquista da convergência das pesquisas de especialistas em nanoengenharia, 

engenharia eletrônica, engenharia robótica e ciências do cérebro, ela terá amplas 

aplicações, em peles eletrônicas que detectam várias sensações, bem como 

[viabilizando] novas interações homem-máquina. 

"Se os robôs também puderem sentir dor, nossa pesquisa expandirá ainda mais a 

tecnologia para controlar a tendência agressiva dos robôs (sic), que é um dos fatores de 

risco do desenvolvimento da inteligência artificial," ponderou o professor Jae Eun Jang, 

coordenador da equipe. 
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5 – Biorrobô meio máquina e meio vivo abre caminho para máquinas vivas 

 

Visualização artística dos robôs híbridos, máquinas controladas e impulsionadas por 
células vivas. 
[Imagem: Michael Vincent] 

5.1 - Robôs meio biológicos 

Dispositivos robóticos macios, acionados por tecido neuromuscular que disparam 

quando estimulados pela luz, mostraram que podemos estar mais perto de construir 

biorrobôs autônomos do que imaginávamos. 

Em 2014, as equipes dos professores Taher Saif e Rashid Bashir, da Universidade de 

Illinois, nos EUA, inspiraram-se nos espermatozoides para desenvolver os primeiros 

biobots autopropulsores alimentados por células musculares cardíacas derivadas de 

ratos. 

"Aquela geração de bots de cauda única utilizou tecido cardíaco que bate por si só, mas 

eles não podiam sentir o ambiente ou tomar decisões," ressalva Saif. 

Por isso eles construíram uma nova geração de biorrobôs de cauda dupla, impulsionados 

por tecido muscular esquelético, tecido este estimulado por neurônios motores. Os 

neurônios têm propriedades optogenéticas, disparando quando controlados por luz. 



  

7 
 

"Nós usamos modelos computacionais [...] para determinar quais atributos físicos 

levariam à natação mais rápida e eficiente," disse Saif. "Por exemplo, analisamos 

variações no número de caudas e comprimentos de cauda para o design mais eficiente 

do nadador bio-híbrido". 

 

[Imagem: Onur Aydin et al. - 10.1073/pnas.1907051116] 

5.2 - Máquinas Vivas 

Agora que dominaram a técnica de controle do movimento usando os neurônios, a 

equipe pretende ir além e usar redes neurais com controle hierárquico, de forma a 

atingir movimentos mais complexos e, eventualmente, programáveis. 

Saif afirma que ele e sua equipe vislumbram esse avanço levando ao desenvolvimento 

de sistemas sintéticos vivos e multicelulares com a capacidade de responder de maneira 

inteligente às informações ambientais, para aplicações em tecnologias de 

bioengenharia, medicina e materiais com capacidade de autocura. 

No entanto, eles reconhecem que, assim como os organismos vivos, seus biorrobôs não 

poderão ser construídos da mesma forma que robôs mecatrônicos em uma linha de 

produção. 

"Assim como os gêmeos não são verdadeiramente idênticos, duas máquinas projetadas 

para desempenhar a mesma função não serão as mesmas," comentou Saif. "Uma delas 

poderá se mover mais rápido ou curar-se de danos de maneira diferente da outra - um 

atributo exclusivo das máquinas vivas." 

Em outras palavras, quando seu biorrobô nascer, será preciso esperar para ver qual a 

sua personalidade, e só então decidir se ele é adequado para desempenhar a função 

que você espera dele. 
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