


O CELULAR COMO BOLA DE CRISTAL
O QUE FOI CRIADO: um sistema que
usa o telefone móvel para prever
o comportamento futuro das pessoas

QUANDO ESTARÁ DISPONÍVEL: está em uso

Os celulares oferecem um
mundo de informações sobre
seus donos. As antenas das
operadoras localizam os
aparelhos com facilidade. As
ligações — feitas e recebidas
— revelam detalhes sobre a

rede de relacionamentos dos
usuários. O surpreendente
é que, com base nesses
dados elementares, Sandy
Pentland, professor do
Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT, na
sigla em inglês), criou um
sistema que consegue prever
o comportamento futuro

das pessoas. Para batizar
a invenção, desenvolvida
ao longo de dez anos,
Pentland cunhou o termo
realiry mining (exploração
da realidade). O sistema
foi testado durante nove
meses com 100 alunos
e professores do MIT.
A partir de estatísticas
e parâmetros como a
localização, a distância entre
os aparelhos e a freqüência
da comunicação, Pentland
descobriu o local em que
os integrantes de alguns
grupos fariam as próximas

reuniões. Determinou com
antecedência o dia em que
ocorreriam esses encontros.
"Também inferimos, com
95% de acerto, se o tipo de
relação existente entre duas
pessoas era de amizade
ou profissional", disse
Pentland a VEJA.

Há vários usos para
o sistema criado pelo
professor do MIT.
A propaganda é um deles.
Conhecer o comportamento
das pessoas — e com
antecedência — é tudo
o que as agências de
publicidade querem. Mas
existem outras aplicações.
A saúde, por exemplo.
O método de Pentland
está sendo empregado por

pesquisadores do Instituto
Santa Fé, no Novo México,
para mapear e entender
o avanço da síndrome
respiratória aguda grave, a
sars. Nesse caso, analisa-se
o deslocamento dos donos
de telefones móveis para
compreender o mecanismo
de disseminação da
epidemia. Pentland observa
que o potencial do reality
mining mal começou a
ser explorado. Recursos
como GPS e sensores de
movimente;presentes nos
novos aparelhos, fornecem
um maior número de
dados sobre seus usuários
e, conseqüentemente, vão
ampliar o potencial da
descoberta. Faz sentido.



PEÇAS QUE CICATRIZAM
O QUE FOI CRIADO: um material
que se auto-repara, à semelhança
do que ocorre com o corpo humano
QUANDO ESTARÁ DISPONÍVEL: em
dez anos

A capacidade de cicatrização
dos organismos vivos serviu de
inspiração para uma tecnologia
de auto-reparação de peças de
aviões e satélites. O método foi
desenvolvido na Inglaterra, pela
equipe do químico lan Bond,
do departamento de engenharia
aeroespacial da Universidade
de Bristol. Bond projetou um
sistema semelhante ao dos vasos
capilares do corpo humano. Ele
usa um material formado por
tubos minúsculos de fibra de
vidro, preenchidos com resina
epóxi — largamente empregada
em tintas, isolantes elétricos e
adesivos. Quando a peça de um
avião sofre um dano, a resina é
liberada e recompõe a superfície
— em pleno vôo. O atual desafio

dos pesquisadores é aumentar a
resistência do remendo e a rapidez
com que a peça se cicatriza. Disse
Bond a VEJA: "O sistema só deve
ser aplicado em aviões em dez
anos. Mas, em torres de energia
eólica, outro uso para a tecnologia,
isso deve ocorrer bem antes".

O QUE FOI CRIADO: um
processador maleável,
que abre caminho para a
criação de iPods dobráveis
QUANDO ESTARÁ DISPONÍVEL:
em quatro anos

Os semicondutores, ou chips, são o
coração de um aparelho eletrônico,
mas têm um problema crônico: a rigi-
dez os torna frágeis. Em março, John
Rogers, professor de engenharia de
materiais da Universidade de Illinois,
em Urbana-Champaign, nos Estados
Unidos, apresentou um chip flexível,
que pode ser dobrado e esticado. A



MOVIDO
A ALGAS
O QUE FOI CRIADO: Combustível feito
a partir de plantas aquáticas

QUANDO ESTARÁ DISPONÍVEL:
em quatro anos

O ritmo das pesquisas em busca de
combustíveis alternativos está longe de
desacelerar. No Texas, as empresas Valcent
e Global Green uniram-se numa joint
venture para investir numa fazenda de algas.
As plantas são produzidas em estruturas
verticais, como se estivessem penduradas
em varais (foto), o que permite um
crescimento mais rápido. É a produtividade
que as torna atraentes como fonte de

energia. Glen Kertz, presidente da Valcent,
diz que as algas podem produzir mais de
300000 litros de óleo por hectare ao ano.
O volume impressiona quando comparado
ao do etanol brasileiro, cuja produtividade
é de 7500 litros por hectare ao ano, e ao
do etanol do milho (3000 litros). Existem
cerca de 65000 tipos de alga. Parte do
trabalho da nova companhia é identificar as
modalidades mais produtivas.

descoberta abre caminho para a cria-
ção de celulares ou tocadores de MP3
maleáveis. Mas o principal foco da
equipe de pesquisadores é o desenvol-
vimento de chips que podem ser im-
plantados no corpo humano. Dali,
monitorariam o desempenho do orga-
nismo. "Os nossos dispositivos se
moldam ao formato de qualquer órgão
ou osso", disse Rogers a VEJA. Para
obterem elasticidade, os pesquisado-
res desenvolveram uma forma ultrafi-
na de silício (o material que serve de

base para a construção dos chips) per-
to de l milésimo da espessura de um
fio de cabelo. Ele é preso a minúscu-
las tiras de um plástico emborracha-
do. Assim, pode ser esticado e verga-
do sem se romper. Já existem alguns
processadores maleáveis, chamados
de orgânicos, mas que apresentam de-
sempenho pífio. Testes feitos com o
modelo de Rogers, publicados na re-
vista Science, indicam que ele tem
desempenho semelhante ao dos pro-
dutos convencionais.

Cientistas da Austrália
descobriram um meio de
produzir roupas que se limpam
sozinhas. Na Universidade
Monash, a equipe do pesquisador
Walid Daoud usou nanocristais
de dióxido de titânio que, sob a
ação da luz solar, são capazes
de decompor as partículas de
sujeira na superfície de um
tecido. O estudo apresentou
bons resultados com fibras
como algodão e seda. Nesses
casos, foram removidas
manchas de vinho, bastante
resistentes. A nanocamada
protetora poderá ser útil na
prevenção de infecções em
hospitais. O dióxido de titânio
também destrói as paredes
celulares de microrganismos
que provocam doenças.
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