
Um computador como 
o cérebro humano 

A era da portabilidade não 
afastou uma das maiores fabri-
cantes de eletrônicos do sonho 
de criar uma máquina incri-
velmente robusta. Lançado há 
sete anos, um ousado projeto 
da IBM previa a construção de 
um computador que pudesse 
alcançar a mesma capacidade 
do cérebro humano. Eles ain-
da não chegaram lá, mas ga-
rantem que os planos vão mui-
to bem, obrigado. Segundo os 
engenheiros responsáveis -
parte deles na IBM e outra par-
te em instituições de pesquisa 
dos EUA -, a máquina já con-
seguiu simular 4,5% da ativi-
dade cerebral. A meta é chegar 
a 100% até 2019. 

O projeto Blue Gene, que 
chegou a ganhar um prêmio 
de inovação do governo norte-
americano, evoluiu rapida-
mente nos últimos dois anos. 
Em 2009, os cientistas envolvi-
dos na empreitada publicaram 
um artigo na Scientific Ameri-
can descrevendo os avanços 
do supercomputador. Naquela 
época, 147.456 processadores 
simularam o cérebro de um 
gato. "Com os processadores e 

144 terabytes de memória 
principal, fomos capazes de si-
mular um modelo tálamo-cor-
tical em uma escala sem pre-
cedentes, de 109 neurônios e 
1.013 sinapses (comunicação 
entre as células nervosas)", de-
talharam os autores no artigo. 

Hoje, o mesmo processo 
pode ser feito por 24.576 pro-
cessadores, mas a capacidade 
do Blue Gene aumentou, e 
muito: embora não tenham di-
vulgado o atual número de 
processadores, eles afirmaram 
ter conseguido reproduzir par-
te da atividade cerebral huma-
na (4,5%) ou o equivalente a 10 
trilhões de sinapses. A ideia é 
que, dentro de cinco anos, a 
supermáquina esteja equipa-
da com 880 mil processadores, 
que seriam capazes de simular 
as mais de 200 trilhões de co-
municações entre neurônios 
humanos. Tais simulações têm 
enormes implicações, tanto 
para a teoria quanto para a 
prática da neurociência. Atual-
mente, um dos principais de-
safios dessa área de pesquisa é 
o monitoramento da atividade 
elétrica e o cálculo de padrões 
que possam ser reproduzidos 
pelas máquinas. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  28 out. 2011, Seudinheiro, p. B-5.




