




eles são apenas um meio de acionar rapi-

damente as nossas habilidades para solu-

cionar problemas", explicita Schell. "Se o 

jogo for bem concebido, poderá ser aplica-

do a qualquer problema", desde mudar sua 

dieta e aprender um novo idioma para en-

tender os conflitos do Oriente Médio até 

reduzir sua pegada de carbono. 

Um ingrediente essencial desse novo 

jogo da vida é a proliferação de dados em 

tempo real de dispositivos móveis muni-

dos de GPS, sensores baratos em rede e 

outras tecnologias. "Todos esses dados per-

sonalizados permitem que comecemos a 

medir comportamentos que antes só po-

díamos mensurar em jogos eletrônicos ou 

mundos virtuais", justifica Dan Ariely, eco-

nomista comportamental do Massachu-

setts Institute of Technology (MIT). 

"Gamificar", transformar um sistema 

do mundo real em jogo ainda exige mais 

que apenas acrescentar avatares e pon-

tuações. Exige um feedback rápido e per-

sonalizado. Jogos eficientes "aproveitam 

tendências motivacionais humanas bási-

cas de maneiras elegantes", ressalta o 

psicólogo clínico Richard Ryan. Pontos, 

por exemplo, são muito mais um método 

para fornecer um retorno em tempo real 

para formar competência que recom-

pensas. "Seres humanos são criaturas 

curiosas com propensão natural para 

brincar e dominar seu meio ambiente", 

observa Ryan. "Os jogos são muito efi-

cientes para acessar essa motivação in-

trínseca incutida em nós pela evolução". 

Entretanto, jogos que em teoria funcio-

nam bem podem se tornar rapidamente 

frustrantes e contraproducentes, admite 

Schell. E ele já tem um nome para um 

futuro em que esse tipo de efeito adverso 

motivacional se tornará comum: "o game-

pocalipse". A melhor garantia contra isso, 

afirma ele, é construir pontes entre desig-

ners talentosos de jogos e líderes tecnológi-

cos alheios ao campo do entretenimento. O 

psicólogo e especialista em games Byron 

Reeves concorda: "Não existem mecanis-

mos psicológicos que funcionem para jogos 

mas não se apliquem à vida real. Temos 

apenas um cérebro. Os centros de recom-

pensa ativados por jogos bem desenvolvi-

dos também serão acionados quando nos 

engajarmos em qualquer sistema interati-

vo bem projetado. Eles não precisam ser 

rotulados de "games com 'G' maiúsculo". 

Essa é a razão porque os pesquisadores 

estão otimistas quanto à "gamificação" 

como um meio de melhorar radicalmente 

o mundo. A Microsoft utilizou um progra-

ma semelhante a um jogo para aumentar a 

retenção de funcionários em 50% em uma 

de suas divisões. As prioridades devem vir 

em primeiro lugar. Um currículo experi-

mental de matemática utilizado em cinco 

escolas, no Kansas e no Texas, apresenta ál-

gebra e geometria de ensino secundário 

como uma série de 101 níveis, encorajando 

os estudantes a dominar conceitos básicos 

em seu próprio ritmo antes de avançar 

para a etapa seguinte, como em um video-

game. Desde que o programa foi adotado, 

há 4 anos, todas as cinco escolas viram seus 

alunos registrar aumentos de dois dígitos 

em testes estaduais de matemática Em 

uma escola, os alunos melhoraram suas 

pontuações em quase 40%. Ryan está cola-

borando com a Immersyve, um consórcio 

de consultoria na área de games sobre cui-

dados com a saúde, para criar um "clínico 

virtual" que utiliza uma interface movida 

por um avatar capaz de fazer com que os 

pacientes se sintam menos intimidados ao 

consultar um médico. 



A RODOVIA DO FUTURO será muito parecida 

com a atual, mas certamente não será gra-

tuita. "Você terá sua estrada", antecipa Bern 

Grush, fundador da Skymeter, empresa 

com sede em Toronto, no Canadá, que cria 

instrumentos equipados com GPS para 

medir a utilização de rodovias. "Mas se 

você vier me visitar, terá de pagar para vir 

da sua casa à minha", previne ele. 

Com o desenvolvimento do sistema wi-

reless (redes sem ño), tecnologias baseadas 

em localização, como o GPS, é possível não 

apenas avaliar o verdadeiro custo de diri-

gir, mas também o valor das estradas. O 

termo para isso é tarifação dinâmica da 

utilização de rodovias, o que significa que 

os motoristas terão de pagar pelas estradas" 

percorridas por quilômetro. Até o momen-

to, apenas alguns programas-pilotos estão 

disponíveis, mas os planejadores urbanos 

acreditam que a idéia poderia transformar 

nossa experiência de dirigir tensos e frus-

trados em algo mais semelhante a uma 

viagem prazerosa, de lazer. Transferir o ver-

dadeiro custo de transitar para o usuário 

seria um desvio radical do que ocorre 

atualmente. Os motoristas que utilizam es-

tradas mais movimentadas não pagam 

mais que os que viajam por outras mais 

vazias; uma pessoa que dirige uma vez por 

mês paga o mesmo seguro que alguém que 

trafega todos os dias, e os parquímetros 

custam o mesmo durante os períodos mais 

agitados ou mais calmos do dia. O imposto 

federal sobre a gasolina, que durante um 

século financiou as rodovias americanas [e 

também financia em parte as brasileiras], 

caiu de um pico de US$ 0,39 por 1,6 km 

(em dólares de 2007) para atuais US$ 0,9, 

escreve Randal O'Toole, analista do Institu-

to Cato, no livro Gridlock: why we're stuck 

in traffic and what to do about it. Como re-
sultado desse barateamento, os níveis de 

engarrafamentos têm aumentado constan-

temente nas cidades e nos subúrbios. Como 

ressalta Edward Glaeser, economista da 

Harvard University, você pode racionar 

bens escassos - como vias urbanas - por 

preço ou por fila (também conhecido como 

ficar preso no trânsito). Até agora a escolha 

de fato tem sido o tráfego. 

Os resultados dos primeiros planos-pi-

lotos têm sido encorajadores. O governo 

holandês planeja instituir um preço "por 

quilômetro" baseado em GPS em todas as 

estradas da Holanda até 2016. No ano pas-

sado, um teste-piloto de seis meses em 

Eindhoven revelou que 70% dos usuários 

optaram por trafegar fora dos horários de 

pico ou por vias menos congestionadas. Os 

programas de tarifação por milha (1,6 km) 

ou quilômetro também podem beneficiar o 

meio ambiente. Na Alemanha, onde cami-

nhões pesados não são taxados apenas pela 

quilometragem, mas também por suas 

emissões (caminhões mais "sujos" pagam 

mais por quilômetro rodado), a percenta-

gem de viagens realizadas por caminhões 

de baixa emissão de gases saltou de menos 

de 1% em 2005, quando o programa come-

çou, para mais de 55%. 

O colapso do governo holandês no início 

desse ano, entretanto, colocou em dúvida o 

futuro de seu programa de tarifação de es-

tradas - um lembrete de que políticos 

querem ser vistos construindo novas rodo-

vias e não novas ilhas de pedágio. A tecno-

logia envolvida nisso também pode ser 

proibitivamente cara. Em um teste, a segu-

radora britânica Norwich Union (conheci-

da como Aviva) utilizou dispositivos insta-

lados sobre os carros para medir não apenas 

quando e para onde jovens motoristas diri-

giam, mas também como guiavam. E, por 

meio de acelerômetros instalados nos veí-

culos, puniu os motoristas agressivos com 

taxas de seguros mais elevadas. Embora os 

acionamentos de seguros contra acidentes 

caíssem 30% durante o teste, a telemática 

necessária demonstrou ser cara demais 

para tornar o programa sustentável. 

Pedágios inteligentes podem ajudar a 

aliviar outro problema do trânsito urbano: 

o estacionamento nas ruas. Pesquisadores 

como Donald Shoup, da University of Cali-

fornia, em Los Angeles, argumentam que o 

estacionamento urbano subtarifado leva a 

congestionamentos com os motoristas pro-

curando vagas mais baratas. Para evitar 

isso, a cidade de São Francisco está implan-

tando o "estacionamento dinâmico" que 

utiliza sensores para rastrear a presença de 

um veículo em uma vaga e registrar a de-

manda geral. Depois disso, a cidade deter-

mina preços a níveis que garantam uma 

ocupação constante de 85%. As tarifas 

podem mudar de acordo com a hora e o dia 

da semana, mas sempre serão estabeleci-

das previamente. 



buidos em quantidades suficientes. Ao 

combinar a nanotecnologia com materiais 

baratos, como algodão e saquinhos de chá, 

no entanto, pesquisadores desenvolveram 

recentemente filtros dágua portáteis, que 

podem ser manufaturados por menos de 

um centavo de dólar. 

UMA EM CADA SEIS PESSOAS no p l a n e t a n ã o 

tem acesso à água limpa, potável, o que 

torna as doenças diarreicas - resultados di-

retos da falta de saneamento - as princi-

pais causas de morte globalmente. Filtros 

dágua resolveriam o problema, mas em 

geral eles são caros demais para ser distri-

A maioria dos filtros convencionais são 

equipados com pequenos poros que "inter-

ceptam" bactérias, mas esses poros têm a 

tendência de entupir, o que exige uma dis-

pendiosa manutenção. Em vez disso, Yi Cui 

descobriu um meio para utilizar prata e 

eletricidade para eliminar as bactérias. 

Cientista de materiais da Stanford 

University, Cui imergiu um algodão que 

adquiriu no Walmart em uma mistura 

de nanotubos de carbono e nanofios de 

prata, que permitem condutividade elé-

trica. A prata age como um eficiente bac-

tericida, em parte porque íons de prata 

danificam material genético. No labora-

tório, o filtro de Cui eliminou mais de 

98% das bactérias de E. coli na água. 

Como os poros no algodão são grandes, 

esse filtro é 80 mil vezes mais rápido que 

os que apenas "retêm" os micróbios. 

Uma invenção mais barata ainda é 

uma espécie de saquinho de chá, cheio de 

granulos de carbono revestidos com um 

microbicida. Pesquisadores da Universi-

dade de Stellenbosch, na África do Sul, 

descobriram um meio para encapsular as 

substâncias químicas em nanofibras a fim 

de aumentar sua área superficial e ajudá-

las a absorver substâncias tóxicas e bacté-

rias. O filtro cabe no gargalo de uma garra-

fa comum e custa cerca de meio centavo de 

dólar por unidade. 

LOGO PODE CHEGAR o DIA em q u e robôs autô-

nomos perambularão pelo planeta em 

busca de biomassa crua para ser consumi-

da e transformada em energia. Essa é a 

visão do sistema Robô Tático Energética-

mente Autônomo, embora você possa cha-

má-lo de EATR "Imagine o robô de filmes 

de ficção - mas que, em vez de apenas com-

pactar lixo, ele o queima para gerar energia 

elétrica", explica Robert Finkelstein, dire-

tor do Laboratório de Sistemas Inteligentes 

da Escola Clark de Engenharia da Univer-

sity of Maryland e presidente da Robotic 

Technology, a empresa que está desenvol-

vendo o EATR. O robô utiliza software inte-

ligente para distinguir visualmente seus 

"alimentos" preferidos - cavacos de madei-

ra, folhas secas e outros tipos de biomassa 

vegetal - de materiais inúteis, como pedras, 

matéria animal e metal. Então, usando um 

braço robótico guiado por um sistema de 

orientação baseado a laser, de curto alcan-

ce, o EATR "recolhe" a vegetação e a coloca 

em um funil que leva a um motor externo 

que alimenta uma bateria a bordo. 

Geradores de energia autônomos como 

esse poderiam revolucionar muitas opera-

ções militares, civis e até científicas, avalia 

Finkelstein. "Nos próximos anos, todo sol-

dado americano usará o equivalente a 120 

pilhas AA todos os dias para acionar seu 

equipamento de comunicação e suporte", 

estima ele. "Utilizar um EATR reduziria 

imensamente o ônus logístico de fornecer 

essa energia em lugares remotos, porque [o 

robô] pode estar lá fora consumindo vege-

tação enquanto o restante da unidade des-

cansa." O financiamento para o EATR vem 

da Agência de Pesquisa de Projetos Avança-

dos de Defesa (Darpa, na sigla em inglês). 

Robôs vegetarianos também poderiam 

ser colocados a serviço do meio ambiente. 

O Serviço Florestal dos Estados Unidos 

quer um EATR montado sobre "pernas". 

Desse modo, ele pode caminhar pelo campo 

em busca de espécies de plantas invasivas 

sem deixar rastros. "As pernas permitiriam 

que ele se movesse em terrenos acidenta-

dos sem danificá-los tanto quanto marcas 

de pneus fariam", justifica Finkelstein. 





NA DÉCADA que transcorreu desde que os 

cientistas sequenciaram o genoma hu-

mano, vínculos óbvios entre genes e do-

enças individuais têm sido lentos para 

se manifestar (ver "A Revolução adiada", 

Stephen S. Hall, em SCIENTIFIC AMERICAN 
BRASIL, no 102, págs. 52-59, novembro de 
2010). Agora muitos pesquisadores acre-

ditam que o verdadeiro progresso na ge-

nômica não virá de simples correlações 

como X causa Y, mas de um rico entendi-

mento estatístico resultante das seqüên-

cias de milhões de genomas - conjunto 

que revela como o código genético pro-

vavelmente interagirá com o meio am-

biente para fazer de nós quem somos. 

Isso requer um sequenciador de genoma 

barato, algo que possa realizar a tarefa por 

menos de US$ 1 mil. Atualmente, o custo 

para sequenciar um genoma situa-se entre 

US$ 5 mil e US$ 15 mil - um grande avanço 

dos US$ 2,7 trilhões originais, mas ainda 

muito longe da meta. Pesquisadores da 

IBM e da Roche estão tentando resolver 

esse desafio ao redesenhar radicalmente 

máquinas sequenciadoras de genes. En-

quanto os aparelhos existentes, do tama-

nho de lava-louças, exigem caros reagentes 

químicos para analisar genes cortados em 

milhares de pequenos fragmentos, o tran-

sistor de DNA adota uma abordagem sim-

ples. Nele, uma molécula intacta de DNA 

passa por uma fenda de 3 nanometros de 

largura no meio de um chip de silício. À 

medida que o DNA se move pelo nanoporo, 

um sensor elétrico o lê. 

Outros laboratórios fizeram experimen-

tos de sequenciamento semelhantes com 

nanoporos, mas acharam difícil controlar a 

velocidade com que o filamento de DNA 

passa pelo nanorifício. A equipe da IBM 

descobriu um método que aproveita a carga 

negativa natural do DNA. "Pensamos que 

se o dispositivo contivesse eletrodos dentro 

do próprio poro, esse campo elétrico intera-

giria com o DNA", explica Gustavo A. Stolo-

vitzky, um cientista de pesquisa que traba-

lha no projeto. O campo elétrico "agarra" o 

DNA carregado negativamente e o mantém 

no lugar. Quando o campo elétrico desliga, 

o filamento continua movendo-se pelo 

poro até que a próxima base se alinha para 

o sequenciamento. Nesse ponto, o campo 

elétrico reaparece e o processo se repete 

por toda a extensão do filamento. 

A técnica não é nada garantida. O poro 

tem de produzir um campo elétrico intenso 

para manter o DNA no lugar. Mas a alta 

voltagem necessária para criá-lo pode 

-causar o que é conhecido como avaria die-

létrica, em que voam faíscas e o campo elé-

trico sofre um curto circuito, o que é parti-

cularmente provável em distâncias tão 

curtas. "É como se uma nuvem estivesse 

muito próxima do solo - seria muito mais 

fácil um raio manifestar-se", avalia Stolo-

vitzky. Os pesquisadores estão procurando 

um material para os eletrodos que possa 

resistir à carga necessária. Apesar dessas 

questões, observadores da indústria acredi-

tam que o transistor de DNA pode ser um 

meio rápido, barato e eficiente para se-

quenciar genomas. "Isso reduz o número 

de etapas exigidas para o sequenciamento 

- é como literalmente olhar para o próprio 

DNA", declara Bruce Schiamberg, consultor 

que avalia o potencial comercial de inova-

ções biotecnológicas. "Não há custos com 

reagentes nem a necessidade de instru-

mentos ópticos para ler as etiquetas fluo-

rescentes. A coisa é muito mais dinâmica." 

O transistor de DNA poderá fornecer 

uma seqüência completa de genoma nos 

próximos anos por menos de US$ 1 mil. 

Stolovitzky acredita que o dispositivo aju-

dará a comunidade científica a estabelecer 

mais rapidamente conexões entre genes, 

vulnerabilidades de saúde e tratamentos 

medicamentosos ideais. Com a compreen-

são estatística das relações entre genes e 

doenças, as companhias farmacêuticas po-

deriam direcionar melhor o desenvolvi-

mento de remédios porque já saberiam 

onde seus novos medicamentos deveriam 

se concentrar. Stolovitzky aponta para uma 

das primeiras histórias de sucesso: a her-

ceptina, um tratamento para câncer de 

mama que interrompe o crescimento do 

tumor em pacientes que produzem altos 

níveis de um gene chamado HER2. "Há um 

punhado desses exemplos", afirma o cien-

tista. "Gostaríamos que isso se tornasse 

algo muito comum." 



QUANTO VOCÊ PAGARIA para garantir que seus 

filhos não nascessem com doenças genéti-

cas recessivas debilitantes ou fatais? A res-

posta óbvia é "qualquer coisa", mas não é 

isso o que a maioria das pessoas faz de fato. 

Testes individuais de rastreamento já 

podem identificar portadores silenciosos de 

muitos genes recessivos defeituosos isola-

dos - do tipo que, quando herdados em 

dobro (uma cópia da mãe outra do pai), 

podem levar a doenças como fibrose cística 

e a doença de Tay-Sachs. Mas quase nin-

guém se submete a testes para checar todas 

essas mutações antes da concepção, mesmo 

porque seria demasiado caro. Essas deze-

nas de testes custam algumas centenas de 

dólares cada um. Em vista disso, e como 

essas mutações potencialmente perigosas 

são raras, a maioria das pessoas aposta na 

sorte e espera que seus filhos sejam saudá-

veis - estratégia que nem sempre funciona. 

Isso não é mais necessário graças a um 

simples exame de saliva realizado por uma 

empresa chamada Counsyl, que testa o 

genoma para mais de 100 caracteres reces-

sivos causadores de doenças. De certo 

modo, é como uma combinação de muitos 

testes tradicionais isolados em conjunto; do 

ponto de vista médico ele fornece essencial-

mente os mesmos resultados. Só que faz 

isso a um custo total de US$ 350. 

Testes tradicionais para detecção de va-

riantes recessivas são feitos ao se ampliar 

regiões genômicas específicas associadas a 

cada doença. Em alguns casos, os exames 

sequenciam os genes para determinar a 

presença de mutações. Em contraposição, o 

teste da Counsyl não envolve um sequen-

ciamento. Em vez disso, procura por poli 

morfismos de nucleotídeo únicos (SNPs, na 

sigla em inglês), diminutos enganos no 

genoma em que uma base foi substituída 

por outra. Alguns SNPs contribuem para 

doenças; outros são vinculados a genes que 

o fazem. Como os SNPs são minúsculos, é 

mais barato identificar um deles que se-

quenciar todo um gene ou região de um 

cromossomo, que pode ser constituído de 

milhões de bases. A empresa assegura que o 

teste detecta mutações com sensitividade e 

especificidade superiores a 99% - ou seja, 

raramente fornece falsos negativos ou posi-

tivos - e recentemente começou a publicar 

resultados nesse sentido. 

Até o momento, o teste da Counsyl tem 

sido utilizado sobretudo por pacientes de 

infertilidade. Pasquale Patrizio, diretor do 

Centro de Fertilidade de Yale, é um dos mé-

dicos que o aplica. (Ele também faz parte do 

Conselho Consultivo da Counsyl.) Patrizio 

garante que o teste é útil no tratamento de 

casais que passaram por reiterados abortos 

espontâneos, mas não sabem a razão disso. 

Em alguns casos, suas perdas podem acabar 

se revelando associadas a genes recessivos 

que impedem o desenvolvimento completo 

do feto. "Para nós realmente foi um avanço 

ter um teste de triagem tão abrangente", 

revela Patrizio. Mas é claro que muitas pes-

soas portadoras de genes recessivos conse-

guem conceber sem a assistência de uma 

clínica de fertilidade. 

Casais que testam positivo podem pla-

nejar com antecedência; optando, por exem-

plo, pela fertilização in vitro 

combinada com um diagnós-

tico genético pré-implanta-

ção, para escolher embriões 

que não sejam portadores 

dos genes causadores de do-

enças. Ou, ainda, poderão de-

cidir adotar uma criança De 

qualquer modo, o número de 

crianças doentes na popula-

ção em geral cairia. A maioria 

das doenças duplamente re-

cessivas são carentes de pes-

quisa; pois, como são raras, 

pouco dinheiro é investido 

para estudá-las. Atualmente, 

o teste da Counsyl é a melhor 

esperança para garantir que 

menos pessoas sejam afeta-

das por elas. 

A empresa poderá encon-

trar alguns obstáculos em 

sua rota para implantar sua 

aplicação em grande escala 

Algumas pessoas temem que o teste abra as 

portas para a geração de "bebês moldados". 

Entretanto, a tecnologia da Counsyl é 

incapaz de produzir "bebês projetados", 

porque testa genes isolados e não as mal 

compreendidas redes genéticas de múlti-

plos níveis envolvidas em fenômenos com-

plexos como a inteligência. "Não haverá um 

gene de QI ou de habilidade musical", argu-

menta o psicólogo da Harvard University 

Steven Pinker, que está assessorando a em-

presa quanto às questões éticas que cercam 

a genômica pessoal. Além disso, enfatiza 

ele, "se qualquer grupo tivesse receios sobre 

a eugenia, então seriam os judeus" - mas 

como grupo eles adotaram os velhos e caros 

testes de genes recessivos, porque judeus 

asquenazes têm maior probabilidade de 

portar alguma variante deletéria. Pinker, 

que é judeu, é portador do gene que causa a 

disautonomia familiar (ou Síndrome de Ri-

ley-Day), uma doença incurável que afeta o 

desenvolvimento e a sobrevivência dos neu-

rônios sensorials. Ele só descobriu isso ao 

fazer o teste da Counsyl. "Minha mulher 

também é portadora", relata "Nós nos en-

contramos tarde demais na vida para 

termos filhos, mas se tivéssemos nos conhe-

cido alguns anos antes estaríamos jogando 

roleta russa". Agora, pelo menos, outros 

casais têm a opção de não fazer isso. 





os GENES COMPÕEM apenas cerca de 
2% do genoma humano. O restan-
te foi interpretado durante muitos 
anos como "DNA lixo", ou "junk 
DNA", em inglês. Mas na última 
década, os biólogos compreende-
ram que esse espaço é uma parte 
importante do código genético, re-
positorio de uma vasta arca do te-
souro de informações que contro-
lam como os genes se comportam. 
Uma investigação mais rigorosa 
desse DNA "descartável" poderia 
elucidar nossa compreensão da 
delicada interação entre genes e o 
meio ambiente, e levar a estraté-
gias novas na batalha da medicina 
contra as doenças. 

Novos exemplos da importância 
do chamado "junk" DNA podem 
emergir em poucos meses. Pesqui-
sadores que publicaram um artigo 
na edição de setembro da revista 
Nature Medicine informam que o 

raro tipo de câncer chamado neu-
roblastoma, do sistema nervoso, 
pode resultar, em parte, desse tipo 
de DNA; um pequeno pedaço de 
RNA (ácido ribonucleico) feito de 
DNA lixo neutraliza um gene inibi-
dor do câncer em pessoas que 
sofrem dessa doença. Da mesma 
forma, pessoas afetadas por uma 
rara forma de distrofia muscular 
têm entre uma e dez cópias de uma 
fatia particular de DNA lixo no final 
do quarto cromossomo. Em feverei-
ro passado, uma dissertação na re-
vista Nature vinculou uma região 
de "junk" DNA no nono cromosso-
mo ao risco de doenças cardíacas. 

Em maio de 2009, cientistas da 
Universidade de Louvain, na Bél-
gica, informaram que a atividade 
dos genes em um cromossomo de 
levedura é diretamente controla-
da pelo número de repetições em 
uma dada seção de lixo. 

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 8, n. 104, p. 28-37, jan. 2011.




