
Por Ross D. King 

POSSÍVEL AUTOMATIZAR DESCOBERTAS CIENTÍFICAS? Não 

falo de automatizar experimentos. Quero dizer: é 
possível construir uma máquina - um robô cientis
ta - capaz de descobrir novo conhecimento científi
co? Meus colegas e eu gastamos uma década ten
tando desenvolver uma delas. 

Temos duas principais motivações. A primeira é en
tender melhor a ciência. Como observou o prestigiado físico Ri
chard Feynman, "o que não posso criar não entendo". Nessa filoso
fia, tentar construir um robô cientista nos força a tomar decisões 
concretas de engenharia que envolvem a relação entre objetos físi
cos e abstratos e entre fenômenos observados e teóricos, além das 
maneiras como as hipóteses são criadas. 

Nossa segunda motivação é tecnológica. Robôs cientistas po
deriam tornar o trabalho de pesquisa mais produtivo e mais efi-

ciente no que diz respeito aos custos. Alguns problemas científi
cos são tão complexos que exigem uma quantidade enorme de 
pesquisa, e simplesmente não há cientistas humanos em número 
suficiente para fazer tudo; a automação é nossa maior esperança 
de solucionar esses problemas. 

A tecnologia de computação voltada para a ciência tem conti
nuamente melhorado, incluindo a automação de laboratórios 
numa abordagem de alta eficiência para o sequenciamento de 
DNA e a descoberta de drogas. Menos óbvios são computadores 
que estão automatizando o processo de análise de dados e come
çando a gerar hipóteses científicas. Na química, por exemplo, 
programas de Aprendizagem de Máquinas estão ajudando a de
senvolver medicamentos. O objetivo para um robô cientista é 
combinar essas tecnologias para automatizar todo o processo 
científico: construir hipóteses, vislumbrar e executar experimen-
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tos para testá-las, interpretar os resultados e repetir o ciclo até 
que novo conhecimento seja encontrado. 

A questão derradeira, claro, é se podemos ou não vislumbrar um 
robô cientista que pode de fato completar todo o processo. A capaci
dade de dois robôs concebidos em nosso laboratório, e de um con
junto de outros ao redor do mundo, sugere que sim. 

A D A M PESQUISA LEVEDURA 

O TRABALHO PIONEIRO D E APLICAÇÃO D E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL a desco-

bertas científicas ocorreu na Stanford University nos anos 60 e 70. 
Um programa de computador chamado Dendral foi desenvolvido 
para analisar dados de um espectrômetro de massa, e o programa 
correlacionado Meta-Dendral foi um dos primeiros sistemas de 
Aprendizagem de Máquinas. Os pesquisadores estavam tentando 
criar instrumentos automatizados para procurar por sinais de vida 
em Marte durante a missão Viking da Nasa, de 1975. Infelizmente, 
essa tarefa estava além da tecnologia da época. Desde então, pro
gramas como o Prospector (para geologia) e Bacon (para descober
tas em geral) e sucessores mais recentes automatizaram tarefas 
como propor hipóteses e experimentos para testá-las. A maioria, no 
entanto, não tem a habilidade de conduzir fisicamente os próprios 
experimentos, o que é crucial se os sistemas de inteligência artificial 
deverão trabalhar ainda que de forma semi-independente. 

Nosso robô, Adam, não é um humanoide, mas um laboratório 
complexo e automatizado que ocuparia um cubículo no escritório 
(ver quadro napág. acima). O equipamento inclui um freezer, três 
robôs que manipulam líquidos, três braços robóticos, três incuba
doras, uma centrífuga e mais, sendo cada peça automatizada 

Adam, claro, também tem um poderoso cérebro computacional -
um computador que avalia os dados e controla os computadores 
pessoais que operam o hardware. 

Adam realiza experiências sobre como os microrganismos cres
cem, ao selecionar linhagens e meios de cultura, e então observar 
como as linhagens crescem em um meio ao longo de vários dias. O 
robô sozinho consegue dar início a mil combinações de linhagem e 
meios de cultura por dia. Projetamos Adam para investigar uma 
importante área da biologia, propícia para a automação: a genômi-
ca funcional, que pesquisa a relação entre genes e suas funções. 

O primeiro estudo completo foi sobre a levedura Saccharomyces 
cerevisiae - o organismo usado para fazer pão, cerveja, vinho e 
uísque. Os biólogos estão interessados nela como um organismo 
"modelo" para entender como as células humanas funcionam. As 
células do fermento têm bem menos genes que as células humanas. 
Crescem rápida e facilmente. E, embora o último ancestral em 
comum entre humanos e fermento tenha existido há talvez 1 bilhão 
de anos, a evolução é muito conservadora, de forma que o que é ver
dadeiro para uma célula de levedura também é verdadeiro para as 
nossas células. 

O foco de Adam era entender um problema ainda não solu
cionado de como o fermento usa enzimas - proteínas complexas 
que catalisam determinadas reações bioquímicas - para conver
ter o meio de cultura em mais fermento e excrementos. Os cien
tistas ainda não entendem completamente esse processo, embora 
o tenham estudado por mais de 150 anos. Conhecem muitas 
enzimas que a levedura produz, mas não, em alguns casos, quais 
genes as codificam. Adam partiu para descobrir os "genes 



parentais" que codificam essas enzimas "órfãs". 
Para descobrir alguma novidade, Adam precisa saber 

muito da ciência que já existe. Programamos Adam com co
nhecimento de fundo extenso sobre o metabolismo da levedura e 
sua genômica funcional. A afirmação de que Adam tem "conheci
mento" de fundo, mais que informações, está aberta ao debate filo
sófico. Dizemos que "conhecimento" é justificado porque ele é 
usado por Adam para avaliar dados e guiar suas interações com o 
mundo físico. 

Adam usa juízos lógicos para representar seu conhecimento. A 
lógica foi inventada há 2,4 mil anos para descrever o conhecimento 
com mais precisão que a linguagem convencional. A lógica moder
na é a forma mais precisa de representar o conhecimento científico 
e para transferi-lo entre robôs e humanos sem ambiguidades. Con
venientemente, a lógica também pode ser usada como linguagem 
de programação, o que permite que o conhecimento de Adam seja 
interpretado como um programa de computador. 

Para dar início às investigações, programamos Adam com 
muitos fatos. Veja um exemplo: na S. cerevisiae, o gene AR03 codifi
ca uma enzima chamada 3-deoxy-D-arabino-heptulosonato-7-fosfa-
to. Também fornecemos fatos relacionados, como o fato de essa 
enzima catalisar uma reação química na qual os compostos phos-
phoenolpyruvate e D-eritrose 4-fosfato reagem para produzir 2-dei-
dro-3-deoxy-D-arabino-heptonato 7-fostato, mais fosfato. 

Juntos, os fatos formam um modelo do metabolismo que in
tegra conhecimento sobre os genes, enzimas e metabólitos (mo
léculas químicas pequenas). A diferença entre o modelo e uma 
enciclopédia é que o modelo pode ser convertido num software 

capaz de agir sobre os dados para fazer previsões. Um 
robô cientista pode integrar modelos científicos abstra

tos com robótica de laboratório para automaticamente 
testar e melhorar os modelos. 

Quando os cientistas seguem o método científico, formam 
hipóteses e depois testam com experiências as consequências 
dedutivas dessas hipóteses. Dessa maneira, Adam primeiro 
cria alguns fatos como hipóteses sobre a biologia da levedura, 
e depois deduz as consequências experimentais dos fatos 
usando seu modelo de metabolismo. Em seguida, Adam testa 
as consequências com experiências para ver se os fatos hipoté
ticos são consistentes com as observações. 

O ciclo começa quando Adam forma hipóteses acerca de qual 
gene poderia ser o ancestral das enzimas órfãs (ver quadro na 
página 50). Para se concentrar na hipótese mais provável, Adam 
usou sua base de conhecimento. Uma enzima que ele conhecia, por 
exemplo, era a 2-aminoadipato transaminase. Essa enzima catalisa 
a reação: 2-oxoadipato mais L-glutamato resulta em L-2-aminoadi-
pato 2-oxoglutarato (a reação também ocorre na direção contrária). 
Essa reação é importante porque é um alvo potencial das drogas 
antifungo, mas o gene parental é desconhecido. Para formar a hipó
tese sobre qual gene da levedura poderia codificar essa enzima, 
Adam primeiro consultou sua base de conhecimento para verificar 
se algum gene de outros organismos codifica a enzima. O resultado 
da consulta indicou o fato de que no Rattus norvegicus (a ratazana) 
um gene chamado Aadat faz isso. 

Adam, a partir da sequência de proteínas da enzima codifica
da pelo gene Aadat, avaliou se alguma sequência similar de pro-



Como Robôs Raciocinam 
Como um robô cientista "pensa"? Ele usa as mesmas opções que uma 

pessoa. Uma delas é a inferência dedutiva, fundamento da matemáti

ca e da ciência da computação. O pensamento dedutivo é sólido. Ou 

seja, se você começa com uma verdade você só pode inferir novas 

verdades. Infelizmente, como não existe uma "teoria do tudo" consu

mada, a dedução é insuficiente para a ciência, porque ela só consegue 

exprimir as consequências daquilo que já é conhecido. 

Uma segunda opção, o raciocínio abdutivo, não é sólida, como fica 

óbvio a partir do exemplo do cisne abaixo; muitas coisas são brancas, 

mas não são cisnes. Ainda assim a abdução fornece um caminho para 

gerar hipóteses que podem ser verdadeiras. A grande clareza da ciên

cia é que a forma de decidir a verdade não se dá por meio de pura de

dução a partir de suposições, mas especialmente de experimentos 

com o mundo físico. Se Adam tem a hipótese de que Daisy é um cisne, 

então o caminho para decidir se isso é verdade é, para Adam, pegar 

Daisy e testar se ela é um cisne, um pato ou alguma outra coisa. 

A indução, assim como a abdução, fornece um caminho para infe

rir novas hipóteses. Se todo cisne que vemos é branco, é natural inferir, 

como Aristóteles realmente fez, que todos os cisnes são brancos. Mas 

a indução não é sólida, e a indução de Aristóteles foi derrubada quan

do cisnes negros foram descobertos. Usamos constantemente a indu

ção no nosso dia a dia. Ela nos assegura que o Sol vai nascer amanhã e 

que nosso café da manhã não vai nos envenenar. Mas o papel da indu

ção na ciência é controverso, porque a principal justificativa para ela é 

que geralmente funciona, o que em si mesmo é uma indução. 

teínas é codificada pelo genoma da levedura. Adam sabe que, se a 
sequência de proteínas é suficientemente parecida, é razoável in
ferir que as sequências são homólogas - que elas compartilham 
um mesmo ancestral. Adam também sabe que se as sequências 
de proteínas são homólogas, a função de seu ancestral comum 
pode ter sido conservada. Portanto, a partir de sequências de pro
teínas similares Adam pode deduzir que os genes codificadores 
podem ter a mesma função. Adam encontrou três genes de leve
dura com sequências similares ao Aadat: YER152c, YJL060w e 
YJL202w. Ele formulou a hipóteses de que cada um desses genes 
codifica a enzima 2-aminoadipato transaminase. 

Para testar essa hipótese, Adam conduziu inúmeros experimen
tos físicos. Ele cultivou certas linhagens de levedura selecionadas a 
partir de uma coleção completa dentro do seu freezer, onde cada l i
nhagem tem um gene específico removido. O robô examina o cres
cimento de três linhagens de levedura que não têm os genes 
YER152C, YJL060W e YJL202w, respectivamente, quando cultiva
das com químicos como L-2-aminoadipato, que estão envolvidos na 
reação catalisada pela enzima 

O próximo passo seria fazer experiências com as linhagens. O 
dinheiro para ciência é sempre limitado. E com frequência um 
cientista "disputa para ser o primeiro a resolver um problema. 
Criamos Adam, portanto, para elaborar experimentos eficientes 
que testam hipóteses de forma barata e rápida. Para alcançar esse 
objetivo, Adam presume que cada hipótese tem uma probabili
dade de ser verdadeira. Essa suposição é controversa e alguns fi
lósofos como Karl Popper negam que as hipóteses possam ter 
probabilidades associadas a elas. No entanto, a maior parte dos 
cientistas em atividade assume tacitamente que certos tipos de 
hipóteses têm maior probabilidade de serem provados que outra. 
Eles geralmente seguem o princípio da Navalha de Occam - man
tidas todas as condições iguais, uma hipótese mais simples é mais 
provável que uma complexa. Adam também leva em conta o 
custo de um possível experimento, o que atualmente equivale 
apenas aos custos dos químicos envolvidos. Uma abordagem 
melhor incluiria o "custo" de tempo também. 

Dado um conjunto de hipóteses com respectivas probabilidades 
e um conjunto de experimentos possíveis e os custos relacionados, 
o objetivo que determinamos ao Adam é que ele escolha uma série 
de experimentos que reduza o custo esperado do processo de elimi
nar todas menos uma hipótese. Conseguir isso de maneira ótima é, 
em questões de computação, muito difícil, mas nossas análises 
mostram que a estratégia aproximada de Adam seleciona experiên
cias que resolvem os problemas de forma mais rápida e barata que 
outras estratégias, como, por exemplo, simplesmente escolher o ex
perimento mais barato. Em alguns casos, Adam consegue elaborar 
um experimento capaz de lançar luz sobre várias hipóteses. Cientis
tas humanos contorcem-se para fazer a mesma coisa; eles tendem a 
considerar uma hipótese por vez. 

20 HIPÓTESES, 12 NOVAS 

UMA VEZ QUE O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL de Adam fixa-se 
nos experimentos mais promissores, Adam usa sua robótica 
para executá-los e observar os resultados. Adam não pode ob
servar diretamente genes ou enzimas; suas observações consis
tem somente em quanta luz passa pelas culturas de levedura. A 
partir desses dados, por meio de uma complicada linha de ava
liações, Adam infere se a evidência é ou não consistente com as 
hipóteses sobre os genes e enzimas. Linhas de raciocínio como 
essa são típicas da ciência; astrônomos, por exemplo, inferem o 



que está acontecendo em galáxias distantes a partir da radiação 
observada em seus instrumentos. 

Decidir sobre a consistência das hipóteses foi uma das tarefas 
mais difíceis para Adam, porque os cientistas já descobriram todos 
os genes cuja remoção produz diferenças qualitativas no crescimen
to da levedura. Remover outros genes geralmente leva apenas a di
ferenças menores. Para decidir se alguma dessas diferenças meno
res é significativa quando um gene é removido, Adam usa sofistica
das técnicas de Aprendizagem de Máquinas. 

Adam gerou e confirmou experimentalmente 20 hipóteses sobre 
quais genes codificam enzimas específicas na levedura Como toda 
afirmação científica, as de Adam deveriam ser confirmadas. Então 
checamos as conclusões de Adam usando outras fontes de informa
ção não disponíveis para ele e novas experiências que realizamos 
manualmente. Determinamos que 7 das conclusões de Adam já 
eram conhecidas, 1 parecia errada e 12 eram inéditas. 

Nossas próprias experiências manuais confirmaram que três 
genes (YER125c, YJL060w e YJL202w) codificam a enzima 2-ami-
noadipato transaminase. A razão provável pela qual o papel desses 
genes não havia sido descoberto anteriormente é que os três genes 
codificam a mesma enzima, e a enzima consegue catalisar uma 
série de reações; um mapeamento simples que relaciona um gene a 
uma enzima - o cenário mais comum - não era o caso aqui. A expe
rimentação e a analise estatística cuidadosas de Adam foram neces
sárias para desfazer esse emaranhado de complicações. 

O ROBÔ É UM CIENTISTA? 

ALGUMAS PESSOAS FAZEM OBJEÇÕES AO TERMO ROBÔ CIENTISTA, ressal
tando, com certa razão, que Adam lembra mais um assistente 
que um cientista independente. Então, é legítimo dizer que Adam 
descobriu novo conhecimento científico de forma autônoma? 
Vamos começar com a palavra "autônoma". Não podemos sim
plesmente colocar Adam para trabalhar e voltar várias semanas 
depois para examinar suas conclusões. Adam é um protótipo, seu 
hardware e software com frequência pifam, necessitando de um 
técnico. A integração dos módulos de software de Adam também 
deve melhorar para que trabalhem juntos harmonicamente sem 
qualquer interação humana. O processo de criar hipóteses e con
firmar novo conhecimento experimentalmente, no entanto, não 
depende de esforço humano físico ou intelectual. 

O termo "descobriu" levanta uma discussão que nos leva ao 
século 19 e a Lady Ada Lovelace. Ela era filha do poeta Lorde 
Byron e colaborava com Charles Babbage, a primeira pessoa 
que concebeu uma máquina de computação geral. Lady Lovela
ce argumentou: "O Equipamento Analítico não tem pretensões 
de originar nada. Ele pode fazer qualquer coisa que soubermos 
como ordenar a ele". Cem anos depois, o cientista da computa
ção Alam M. Turing propôs um contra-argumento por meio de 
analogia com crianças. Assim como os professores não ficam 
com todo o crédito pelas descobertas de seus alunos, seria in
justo que os humanos levassem todos os créditos pelas criações 
de nossas máquinas. Essas discussões têm importância comer
cial crescente; por exemplo, pela lei de patente dos Estados 
Unidos, somente uma "pessoa" pode "inventar" algo. 

Finalmente, qual o ineditismo da ciência de Adam? Alguns 
dos mapeamentos entre genes e as funções das enzimas na S. 
cerevisiae que Adam tornou hipóteses e depois confirmou ex
perimentalmente são, sem dúvida, novos. Embora esse conhe
cimento seja modesto, não é trivial. No caso da enzima 2-ami-
noadipato transaminase, Adam encontrou três genes separa

dos que podem resolver um quebra-cabeça de 50 anos. Claro, 
algumas das conclusões de Adam poderiam estar erradas; 
todo conhecimento científico é provisório. Ainda assim parece 
improvável que todas as conclusões estejam erradas. Os resul
tados estão agora há dois anos em domínio público e ninguém 
notou nenhum erro. Até onde sei, cientistas fora do meu grupo 
ainda não tentaram reproduzir os resultados de Adam. 

Outra maneira de analisar se Adam é um cientista é se sua 
abordagem para gerar hipóteses inéditas é generalizável. Quando 
Adam não estava realizando experimentos, começamos a desen
volver outro robô. Eve aplica os mesmos ciclos automatizados de 
pesquisa para desenvolver novas drogas. As lições de projeto que 
aprendemos com Adam tornam Eve muito mais elegante. A pes
quisa de Eve é focada em malária, esquistossomose, doença do 
sono e doença de Chagas. Ainda estamos desenvolvendo o sof
tware de Eve, mas o robô já encontrou compostos interessantes 
que mostram ser promissores contra a malária. 

Alguns pesquisadores estão aplicando abordagens simila
res à de Adam. Hod Lipson, da Cornell University, está usando 
a experimentação automatizada para melhorar o projeto de 
robôs móveis. Outros pesquisadores estão tentando desenvol
ver robôs cientistas para química, biologia e engenharia. 

Diversos grupos, incluindo o meu próprio, estão buscando 
formas de automatizar a pesquisa de física quântica, em parti
cular como controlar os processos de quantum. Herschel A. 
Rabitz, da Princeton University, por exemplo, está investigan
do formas de usar lasers de femtossegundo (10 -15) para apren
der como fazer ou quebrar ligações químicas. Aqui o desafio é 
formular rapidamente experimentos inteligentes. 

PARCEIROS HUMANOS 

SE ACEITÁSSEMOS Q U E ROBÔS PODEM SER CIENTISTAS, gostaríamos de 

saber quais os seus limites. Comparar a tarefa de automatizar a 
ciência com a de automatizar o xadrez é elucidativo. Os computa
dores jogam xadrez tão bem, ou melhor, que os humanos e reali
zam jogadas surpreendentemente bonitas. A maestria dos compu
tadores é possível porque o xadrez é um mundo limitado e abstra
to: 64 espaços, 32 peças. A ciência tem muito da natureza abstrata 
do xadrez, mas automatizá-la vai ser mais difícil, porque a experi
mentação ocorre no mundo físico. Espero, no entanto, que desen
volver robôs cientistas capazes de fazer ciência de qualidade será 
provavelmente mais fácil que desenvolver sistemas de inteligência 
artificial que possam interagir socialmente com os humanos. Em 
ciência, é mais seguro presumir que o mundo físico não está ten
tando enganar você; em sociedade, isso não é verdade. 

Vejo um futuro em que redes de humanos e cientistas robôs 
vão colaborar uns com os outros. O conhecimento científico 
será descrito por meio da lógica e disseminado instantanea
mente pela web. Os robôs irão gradualmente assumir um 
papel ainda maior no avanço da ciência. 

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 9, n. 105, p. 46-51, jan. 2011.




