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Resumo

O presentetrabalhoprocuranafísica,matemática,biologiae ciênciadacomputação
respostasparaproblemasda InteligênciaArtificial. Teoriado caos,entropiae tunelamento
sãointroduzidos.Teoriadocaoseentropiasãousadasparaexplicaro aparecimentodevida
e inteligênciana Terrae comparadascom o comportamentodo autômatocelularGameof
Life. Uma heurísticapara procurar quadradosmágicosé apresentadademostrandoseu
comportamentocaótico. A possibilidade de construção de hardware baseado no
comportamentoprobabilísticodo tunelamentoé apresentadaassimcomosuaaplicabilidade
emheurísticas.Finalmente,é propostoquea inteligênciaartificial ou extrassomáticaé um
passo evolutivo na evolução no tratamento da informação.
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Abstract

The present research on physics, math, biology and computer science brings
answers to artificial intelligence problems. Chaos theory and entropy are also considered.
They are both used to explain the life and intelligence evolution on Earth and are both
compared with Game of Life cellular automata behavior. In order to research magic
squares, a heuristic is shown presenting a chaotic behavior. The possibility to construct a
random hardware is based on tunneling technology. Finally, the proposal is presented that
extrassomatic or artificial intelligence is an evolutive step on information management. 
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Análise de Trabalhos já Realizados

A procura de respostasna física e matemáticapara problemasda inteligência
artificial não é novidade.Em seu livro A Mente Nova do Rei [PEN89], RogerPenrose
analisaprofundamenteaspectosda físicaquântica,cosmologiae caoscomoum meiopara
apresentarseuspontosde vista.Na introduçãode seulivro, Penrosedeclaramuito bemo
quepretende:“... possopelomenosdizerque,segundoo meupontodevista,a nossaatual
falta de entendimentodas leis fundamentaisda física é que nos impedede entendero
conceitode menteemtermosfísicosou lógicos.”. O livro de Penroseinspirouo autordo
presentetextoduranteanos.O presentetextonãoé nemdelongeum resumodo trabalhode
Penrose.EnquantoPenrosefixa-se quaseque exclusivamentena física, matemáticae
ciênciada computação,o presentetexto abordaaspectoscomo o aparecimentoda vida e
inteligênciana Terra e uma forma diferenciadade estudarcaose entropia.Nos aspectos
relativos ao aparecimentode vida na Terra e sua lógica, a abordagemsobre o
funcionamento do DNA torna-se crucial. 

A leitura do trabalhode Penroseexige muito de seu leitor passandopor tópicos
extremamentedensosde forma muito rápidadurantesuas500 páginas.Sendoassim,para
dar sustentaçãoà leitura, foram muito úteis os livros de Paul Davies[DAV94] [DAV96] ,
Halliday-Resnick-Walker[HRWa 94] [HRWb 94] e Stephen W. Hawking[HAW88] .
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1 Introdução
O objetivo do presentetrabalhode diplomaçãoé procurarna física, matemática,

biologia e ciência da computaçãorespostaspara problemasda InteligênciaArtificial. É
evidenteque tal discussãoestaráligadaa definiçãode inteligência.Ainda queo trabalho
seja teórico, serãoapresentadosmodelosimplementadosem Pascalque fundamentarão
certas argumentações.Serão apresentadosalgoritmos de autômatos celulares para
fundamentarargumentaçõesrelativasao aparecimentoe evoluçãoda vida na Terra. Um
algoritmoparadetecçãodequadradosmágicospormeiodeumaheurísticaseráapresentado
tendoemvistaquediversaspropriedadesdasheurísticaspodemserobservadasdurantesua
execução.Vários modelosmatemáticossobrecaosserãoapresentadoscom o intúito de
evidenciar certas propriedades de sistemas dinâmicos. 

Paradiscutir sobreinteligênciaartificial, devemosentendera inteligêncianaturale
sua origem nos seresbiológicos. Para entendero estadoatual da biologia na Terra,
devemosentenderpor quais estágiose queregrasdefinirama evoluçãoda biologia e do
planeta.Certamenteo objetivopropostoexigiráconhecimentosdediversasáreasdeestudo
e pesquisa passando por biologia, física, caos e naturalmente ciência de computação. 

Nos primeirosseresvivos da Terra,todaa suainformaçãoestavapresenteem seu
DNA. Quandoos primeiros cérebrosevoluíram,tivemos os primeiros seresvivos que
tinhamconhecimentoextragenético.Em certomomento,os primeirosseresquepossuíam
maisconhecimentoem seucérebro(extragenético)queem seuDNA apareceram.Quando
os sereshumanoscomeçama desenhare escreverpondoos frutos de suainteligênciafora
de seucérebro,surgeo conhecimentoextrassomático.No momentoem que passamosa
depositar não apenaso nosso conhecimentocomo também os métodos pelos quais
resolvemosproblemas (inteligência) de tal forma que máquinas possam solucionar
problemasde formaautomática,estamosdandoum passotãograndequantoaode inventar
a escritaou de evoluir um cérebro.Agora, estamosgerandonão apenasconhecimento
extrassomático como também inteligência extrassomática.   

O presentetrabalhodiscorresobreleis da física, teoria do caos,aparecimentoda
vida e da inteligênciana Terra e ciência da computaçãocom enfoquenos aspectosde
interesse para a inteligência artificial.
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2 Fundamentos de Física

2.1 Introdução

Muitos assuntospodemvir a ser interessantesquandoestamosdiscutindosobre
inteligênciaartificial. A razãopelaqualvamosabordarassuntosda física comoentropiae
física de partículasé apresentarsua importância na discussãosobre o aparecimento
espontâneodevida no nossoplanetae fundamentaralgunsconceitossobreo entendimento
do nossouniverso.Posteriormente,a entropiaserárelacionadacom o Gameof Life, sendo
esteo motivo de um aprofundamentodetalhado.A física de partículasé importantepara
entendero determinismoou não determinismodo nosso universo. Entendero nosso
universoé entendero universoquegerouvida. Entendera vida é entendero ambienteem
que se formou a mente.Se queremosdiscutir sobrementesartificiais, devemosdiscutir
sobre física e teoria do caos.

2.2 Entropia

Todosnósestamosacostumadosa algumasleis fundamentaisdo nossomundo.Em
um dia quente,se em um copo que inicialmentepossuíaapenaságuaaparecerum gelo
boiandoespontaneamente,teremosum fato espantoso.De outramaneira,assistira um gelo
degelar espontaneamenteem um copo de água é um evento bem comum. Existem
seqüênciasde eventosquesomenteocorremem umadireçãodo tempo.Isto significa que
elessomenteocorremde umamaneirae nãoda maneirainversa.Os eventosespontâneos
ocorremsegundoa segundalei da termodinâmica.É a segundalei da termodinâmicaque
define que os eventos somente podem ocorrer de uma maneira e não de outra.

Segundalei da termodinâmica:“ É impossívelhaver fluxo de calor de um
corpo para outro a uma temperaturamaisalta, sema ocorrênciade outra
mudança”. [HRWa 94]

Um exemplosimplesda segundalei da termodinâmicaé uma xícarade chá que
continuamenteperdecalorparao ambientemaisfrio. Um outroexemplomaiscomplexoe
interessanteda segundalei da termodinâmicaé a geladeira.Uma geladeiraretira calor de
seuinterior maisfrio paradissipá-lono ambientemaisquente.Issosomenteé possívelpelo
fato de que a geladeirarecebeenergiaelétrica parasuasfunções.A passagemde calor
contra o gradientede temperaturasó é possível em um ambiente maior em que a
termodinâmicavale.No casodageladeira,a energiadeumausinadeforçaéenviadaparaa
geladeirae convertidaem calor pelo motor da geladeira.A “outra mudança” citada na
definição apresentada pode ser vista aqui como o consumo de energia elétrica da geladeira.

Em 1856,o físico alemãoHermannvon Helmholtz,baseando-sena segundalei da
termodinâmica,disse: “ o universoestámorrendo”. [PDA94] O calor podeserdescrito
comoo graude excitaçãomolecular.O fluxo de calor sempreocorreem umadireçãono
tempo.Quantomaisquenteestáum corpo,maior serásuaexcitaçãomolecular.A setado
fluxo de calor queapontado quenteparao frio estáassociadaà setado tempoqueaponta
do passadopara o futuro. Não existe fluxo sem tempo. O fluxo é percebidocom a
passagem do tempo. Se o tempo é irreversível, o fluxo é irreversível. 
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Helmholtz sabia que a atividade física de um sistemafechadonão dura para
sempre.Assimcomoum carronãopodeandarparasempresemserabastecido,dealguma
formaasestrelasnãopoderiamdissiparenergiaparasempre.Considerandoquenãoexiste
nadaalémdo universo,o universoestáem um ambientefechadoe quenãopossuifontes
exteriorespara o “abastecimento”.Podemosconcluir que o universo pode cair em um
estadoondea temperaturaé homogêneaem todouniverso.Sendoassim,nãohaveráfluxo
decalore o “ o universoestámorrendo” porqueestácaminhandoparaumestadoondenão
haverátroca de calor. O estadoem que não ocorre mais troca de calor porquetodo o
universo atingiu a mesma temperaturaé chamadode estado entrópico máximo. A
conclusãode que o universo está morrendoé uma conseqüênciaimediata das leis da
termodinâmica.

Seo universoestámorrendo,a quantidadede tempoqueexisteem seupassadoé
finita. As leis da termodinâmicamostramqueé impossívelqualqueruniversocom asleis
do nossouniversosereterno.Em um universo,nãopodeexistir fluxo decalorparasempre.
Mais cedo ou mais tarde, o universo acabaria caindo no estado entrópico máximo.

A entropiapodeserdefinidacomoumamedidadedesordematômica.Na escalado
universo, a entropia pode ser definida como o grau de desorganizaçãodo universo.
Inicialmente,imaginemosumapiscinacheiaem queum lado estátotalmenteocupadode
tinta vermelhae o outroestácheiodetinta azul.Depoisdealgumtempo,a tinta começaráa
semisturar.Certamente,por força espontânea,astintasnuncasesepararãonovamente.O
grau de desorganizaçãosomentecresceou se mantémigual. Nessecaso e sempre,a
entropia somente cresce ou se mantém.

Definição entrópica da segundalei da termodinâmica:“Em qualquer
processotermodinâmicoqueevoluideumestadodeequilíbrio paraoutro,a
entropia do conjunto sistema+ vizinhançaou permaneceinalterada ou
aumenta.”[HRWa 94]

Ludwig Boltzmann indicou que a desordempode ser medida quantitativamente
[HRWa94]. De fato, existea fórmula S = k log W, ondeS é a entropia,W é a medidade
desordemdo sistemae k é a constantede Boltzmannquevale 1.38 � 10

� 23 J
�
K . Para

saberseum eventopodeacontecerde formaespontânea,bastaverificar sesuavariaçãode
entropiaé positiva.Afirmar que a variaçãode entropiaé positiva significa que o estado
final possuimaiorentropiaqueo estadoinicial respeitandoa segundalei datermodinâmica.
Esteé o fato peloqualum gelonãoapareceespontaneamenteemum copodeáguaemum
dia quente.O aparecimentoespontâneodo gelo implicaria em uma variaçãonegativada
entropia.De outra forma, o gelo derreteespontaneamenteapresentandouma variaçãode
entropia positiva .

Considerandoque a entropianuncadiminui, a entropiado universopodecrescer
infinitamente?Pararesponder,vamosabordarum modelo:doiscorposemcontato,isolados
do mundo exterior e com temperaturasdistintas.Após algum tempo, a temperaturade
ambosos corposseráa mesma.Nesseponto,a entropiaserámáximanãopodendocrescer
mais. Sendoassim,o universotambémpossuium ponto teórico de entropiamáximado
qual não passará.
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A história da vida é a história do crescimentoda complexidadeorganizada.
Paradoxalmente,enquantoa segundalei da termodinâmicadescreveum universo que
caminhaparaa morte,estruturasde complexidademaior evoluem.A vida é um sistema
altamentecomplexoe organizadoqueevolui aolongodo tempo.A explicaçãoestáno fato
dequeparagerarumsistemaorganizadoé necessáriopagarum preçoentrópico.A entropia
e a desordemsãoa negaçãodeordeme informação.Ordeme informaçãonãovivem juntas
necessariamente.Um cristal é um sistema altamenteorganizadoque carrega pouca
informaçãoao considerarsua extremaredundância;porém,uma bactériaé um sistema
altamenteorganizadoquecarregagrandesquantidadesdeinformaçãoemseuDNA. Existe
umaregrade incrementode complexidadeoperandono universoparalelamenteà segunda
lei da termodinâmica.Um exemplodessaregra é a evoluçãoda vida na Terra em que
podemos ver a complexificação da biologia planetária ao longo de milhões de anos. 

Graçasà suaorganização,a vida apresentabaixaentropia.Seresvivos podematé
mesmoapresentarvariaçõesnegativasem sua entropiaem que seu estadofinal possui
menorentropiado queseuestadoinicial. Issonãonegaa entropia.Quandoencontramos
um sistemaqueapresentavariaçãonegativade entropia,estesistemaestáinseridoem um
sistemamaior que apresentavariaçãopositiva de entropia validando a segundalei da
termodinâmica.A vida passao tempotodo defendendosuaorganizaçãofrenteàsameaças
do mundo exterior, defendendosua organizaçãointerna. Os sistemasimunológicossão
exemplosclássicosde defesada organizaçãocorpórea.A luta é travadano sentidode
desabilitarou aniquilaro invasor.Defendera estruturaatualfrenteà ameaçada entropiaé
defender a organização da desorganização. 

Umadascaracterísticasdavidaé a baixaentropia.Existemeventosnaturaiscapazes
de apresentarbaixa entropiaem um determinadoponto. Onde existe vida, existe baixa
entropia.A baixa entropiapodeser observadanão apenassob o aspectoda organização
químicadeum servivo comotambémpodemosobservarbaixaentropianosseusprodutos.
A vida animalé responsávelpor grandequantidadede metanoqueé jogadana atmosfera
terrestre.Considerandoque o metanoreagecom outros gazesda atmosferaterrestre,a
presençade metanona atmosferagarantequeela fique longedo seuestadode equilíbrio
químico.Considerandoque o estadode equilíbrio é o estadode máximaentropia,sob o
aspectoatmosférico,a vida garantequea atmosferafique fora do seuestadodeequilíbrioe
fora do seu estadode entropiamáxima. O estadode equilíbrio é o estadode entropia
máxima.Qualquersituaçãoquenãopoderiaocorrerde forma espontânea,apresentabaixa
entropia.Quandoprocuramosondasde rádio vindas do espaçoexterior para efeitos de
detecçãodevida inteligentealienígena,procuramospor umaondaderádioquenãopoderia
sergeradade formaespontâneaou natural.Procuramospor umaondaderádioquepossui
um padrão definido e organizado. Procuramos por uma onda de rádio de baixa entropia.

A quantidadedeenergiaquea Terradissipano espaçoé semelhantea quantidadede
energiaquea Terrarecebedo Sol. [PEN 89] A energiarecebidado Sol vem emfótonsde
alta freqüênciae a energiadissipadano espaçoé enviadaem fótonsde baixa freqüência.
Por motivos não apresentadosaqui, a entropiados fótonsque chegamé menordo que a
entropiadosfótonsquesaemsendoquea quantidadedeenergiaé amesma.A Terrarecebe
energia de baixa entropia e devolve energia de alta entropia. [PEN 89]
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FIGURA 2.1- Absorção e reflexão de fótons pela superfície

De certaforma,a vida sealimentadabaixaentropia.As plantasusama luz solarde
baixa entropiapara fabricar oxigênio moleculare matériaorgânicaliberandofótons de
baixafreqüênciae altaentropia.Lembrandoqueumadascaracterísticasda vida é a baixa
entropia,quandoum animal comeuma planta,ele estáse alimentandode uma fonte de
energia de baixa entropia.

O Sol é umagrandefontedeenergiadebaixaentropia.[PEN89]O Sol possuiuma
imensaregiãocom altastemperaturase é cercadopor uma vastaáreacom temperaturas
absurdamentemais baixas.Essedesequilíbriotérmico garanteuma baixa entropia.As
plantasaproveitama energiadebaixaentropiasolarparadesenvolverestruturasnotáveise
complexamente organizadas. 

Podemosabordara entropiadeformamaisabstrataparaefeitosdecomputação.Em
uma computaçãodo tipo 1 + 2 = 3, a informaçãode entradaé descartadaquandoo
resultado3 é encontradopermitindousomelhoraproveitadodeseusrecursosdememória.
Esseé um exemplotípico deumamemóriaderascunhoondeosoperandossãodescartados
quando não mais necessários.A operaçãode descarteé irreversível e envolve um
incremento na entropia. A entropia do universo é incrementada pela computação.

2.3 Tunelamento

O projetodoscircuitosquecompõemumaCPU modernabaseia-seem umafísica
determinista.No último capítulodo presentetrabalho,serávista a utilidade de construir
circuitosprobabilísticosalémdosdeterminísticosna suaaplicabilidadeem implementação
de heurísticas.Por hora,apenasestudaremoso comportamentoprobabilísticode algumas
partículas.

Por exercíciode imaginação,joguemosuma bola contrauma parede.No mundo
real, podemoster certezade que a bola baterá e voltará. A paredeé uma barreira
intransponívele a bolacertamenteserárefletida.Ainda por imaginação,suponhamosqueo
comportamentoda bola seja probabilístico e que ela tenha uma probabilidade de
desaparecerde um lado da paredee aparecerdo outro. Essecomportamentoda bola que
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desaparecee reaparecedo outro lado é chamadode
tunelamento.Obviamente,o tunelamentonão ocorre
em bolas. O tunelamentopode ser observadoem
partículasregidaspor probabilidadescomoo elétron.
Vamossuporquea bolaé substituídapor um elétron;
o ar ambiente,por metalcondutor;a barreira,por uma
fina camadade vácuo.Nessascondições,existeuma
probabilidadeque um elétron tunele pela barreira.
Não há como saberpreviamentese um elétron vai
tunelarou não.A únicacoisaquepodemoscalcularé
qual será a sua probabilidadede tunelar. [PEN89]
[HRWb 94] [HAW 88]

Se o universo é feito de partículas de
comportamentoregido por espaçosde probabilidade,
dado um estadoatual do universo não poderemos
calcularo próximo estadodo universo.Assim como
suaspartículas,o universo é não previsível. Sendo
assim,o futurologismo sempreenvolveráincerteza.
No próximo capítulo, relacionaremos o
comportamentoprobabilísticodo elétroncom a teoria
do caos e encontraremosresultados ainda mais
contundentes.

Umaoutraanalogiaao tunelamentopodeserfeita. Vamossuporquelançamosuma
bolinha em uma superfície sem atrito na direção de uma elevaçãosem energia para
ultrapassa-la e , para surpresa de todos, a bolinha aparece do outro lado da elevação.

FIGURA 2.3 - A bolinha de energia E tenta ultrapassar uma barreira de energia U

Na figura acima,a energiaE da bolinhaé menorque a barreirade energiaU. A
únicamaneirade transpora barreiraé o tunelamentoem que E < U. A probabilidadedo
elétron tunelar dependedo tamanhode U. Quanto menor for U, mais provável seráo
tunelamento.

2.4 Princípio da Incerteza de Heisenberg

No início do séculoXIX, o marquêsde Laplaceargumentouque o universoera
determinístico[HAW88].Na visão de Laplace,bastariasabermoso estadocompletodo
universo e as leis físicas que o regem para podermoscalcular os estadosfuturos do
universo.Por meio de cálculos,seria possívelprever qualquercoisa que desejássemos
dependendo apenas da capacidade para realizar cálculos.

Princípioda Incertezade Heisenberg:“quanto mais precisamente se tentar

FIGURA 2.2 - Os elétrons deverão
tunelar através da barreira de vácuo
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medir a posiçãode umapartícula, menossepodemedir suavelocidade,e
vice-versa”.

Considerandonãoserpossíveldeterminara velocidadee a posiçãodeumapartícula
ao mesmo tempo, o estado atual de uma partícula não pode ser determinado.
Conseqüentemente,o estadoatual do universo tambémnão pode ser determinado.O
princípio da incertezanão vale para uma bola de tênis; o princípio da incertezavale
somente para partículas. Em uma nota de rodapé, Richard Feynman expõe seu pensamento:

“ Gostariade colocar o princípio da incertezano seulugar histórico.
Quandoas idéias revolucionáriasda física quânticaestavamaparecendo,
aspessoastentavamentende-lasemtermosdeidéiasantiquadas( isto é, da
falácia da bolinha)... . Porém, num certo ponto, as idéias antiquadas
começarama falhar, e entãoseestruturouum avisoquedizia, na verdade,
essas idéias antiquadas não valem nada (...). Se forem abandonadas e em
lugar delas adotadas as que estou explicando nestas palestras (...) não
haverá necessidade de um princípio da incerteza!” [HRWb 94]

O que Feynmanestápropondoé que não devemospensarno elétron como uma
esferinha; devemos pensar no elétron como uma onda de matéria.[HRWb 94]

2.5 Fundamentos de Física Quântica

Devemoslembrarque o calor de um corpoé simplesmentea atividademolecular
queo corpopossui.A atividademoleculardo corpopodeserverificadaa algumadistância
pelaradiaçãoeletromagnéticaqueeleemite.Acreditava-sequeum corpoaquecidoemitiria
a mesmaquantidadede energiaentredoise trêsmilhõesde megahertz[HAW88]. Emitir a
mesmaquantidadede energiaem infinitas freqüênciasimplica emitir uma quantidade
infinita de energia o que é obviamente impossível. 

Em 1900,Marx Planckresolveuo problemapropondoquenãoexistemfreqüências
infinitas. O númerode freqüênciasentre dois e três megahertzem que encontraremos
energia é finito e a energia é emitida somente em determinadas quantidades. 

Em 1905,Einsteinformuloua hipótese,quemaistardefoi confirmada,dequea luz
poderiase comportarcomo se toda energiaestivesseconcentradaem pequenospacotes
discretos chamados de fótons.

“A energiade um fóton é o produtoda constantede Plank pela freqüência
da onda”

Em 1917, Einstein propôsque a energiade radiaçãoé quantizada.Isso significa
afirmar que a energiasomenteé verificável em certos níveis enquantoque os níveis
intermediáriossãoproibidos. Isso equivalea afirmar que a energiade radiaçãosomente
apresentaníveis energéticosdiscretos.A energiade um elétron tambémé quantizada
[HRWb 94]. Sepensarmosquea energiade um fóton é discreta,fica naturalpensarquea
energiade um conjunto de fótons tambémserádiscreta.Se a energiade um elétron é
naturalmentequantizada,em uma determinadafaixa de energias,a quantidadede bits
necessáriapara representaro nível energéticode um fóton seráfinita. Em um intervalo
definido de energia,é possívelrepresentaro nível energéticode um fóton semruído de
quantização.  
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A física quânticaé a física da quantização.Enquantoestamosacostumadosa ver o
mundoquenosrodeiade formacontínua,a físicaquânticatrabalhacompartículase níveis
de energia discretos.
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3 Caos

3.1 Introdução

O caostrabalhacom o ladodesordenadoda natureza,coma atmosferadeplanetas,
com o mar turbulento,variaçõesde populaçõesde animaise com oscilaçõesque vão da
bolsade valoresao cérebro.Quemestudao caosestápreocupadoem entendero todo a
partir de suaspartes:elétron,cromossomosou neurônios.O caosprocuraum padrãono
aleatório;procuraumaordemnadesordem;procuraum padrãodedesordemverificadaem
sistemas muito diferentes como o fluxo de fluídos, o clima da Terra ou o cérebro humano. 

No início do século,acreditava-seque dado um conhecimentoaproximadodas
condiçõesiniciais de um sistema,seria possívelcalcular o comportamentoaproximado
desse sistema. Existia a percepçãode que a órbita de Marte nunca influiria no
comportamentoda atmosferaterrestretendoem vista queacreditava-sequevariaçõesde
estado muito pequenaspoderiam ser desprezadas.Em uma experiência acidental,
executandoum simuladoratmosféricoem um computadormodesto,Lorenzdescobriuque
uma variaçãomuito pequenano estadoinicial de um sistemadinâmico complexopode
implicar numa variação muito grande no estado final desse sistema.[GLE87]

É muito fácil verificar quea influência de variaçõesmínimasno estadoinicial de
um sistemapodemacarretargrandesalteraçõesno estadofinal em um sistemadinâmico
complexo.Nossasvidassãosistemasdinâmicoscomplexos.Seo autordopresentetrabalho
tivesseacertado19 e não20 questõesda provade portuguêsno vestibulardaUFRGS,ele
nãoteria sidoclassificadoentreos alunosaprovadosdo vestibularde1993. Sendoassim,
se o autor atingissesomente19 acertos,o leitor não estarialendo estetexto no presente
momento.Esseé um exemplode queo futuro estáimensamenteligado a suascondições
iniciais.

Paraprevero futuro,devemoster umamediçãoabsolutamentecorretadeseuestado
inicial. Vamossuporquenossotermômetrosomentepercebevariaçõesde temperaturade
escalade 1ºC. Sendoassim,quandoquantificarmosa informaçãode temperaturapara
incluí-la em um sistemacomputacional,estaremosperdendoinformação da casa dos
décimos.Por exemplo,uma temperaturade 12,4ºCseráquantificadaem 12ºC;da mesma
forma, 12.3ºCtambémseráquantificadaem 12ºC.Esseerro introduzidopelo sistemade
mediçãoé chamadode ruído de quantização.O fato pelo qual não podemosprever a
meteorologianaescalademesesou anosestáno fato dequeum errodequantizaçãoinicial
muito pequenoprovocaum erro final muito grandepondopor terra toda a esperançade
saberhoje qual seráa condiçãoclimática no dia 17/07/2000por uma previsãofeita em
19/10/1999.O mesmo tipo de sistemacomputacionalusado para prever a condição
climática poderiaser usadaparaprever a cotaçãoda bolsa de valorescom as mesmas
restrições.

“Por falta deum prego,perdeu-sea ferradura; por falta deumaferradura,
perdeu-seo cavalo;por falta do cavalo,perdeu-seo cavaleiro;por falta do
cavaleiro, perdeu-se a batalha; por falta da batalha, perdeu-se a
guerra”[GLE87]

Ainda quea teoriado caostrabalhecomo fluxo deterministanãoperiódico,mesmo
sendodeterminista,a impossibilidadedadeterminaçãodo futuro estáno fato dequenossas
medições do mundo que nos cerca sempre incluirão simplificações ou ruídos de
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quantização. 

Na maior parte do tempo,um grandenúmerode fatoresgaranteque o tamanho
populacionalde determinadaespéciese mantenhadentrode certoslimites. Quandouma
espéciepossui relativamentemuitos indivíduos, a população dessaespécie tende a
diminuir. De outramaneira,quandoo númerode indivíduosdeumadeterminadaespécieé
muito baixo,elatendea crescer.Na décadade1970,GeorgeOster,Jim Yorke e RobertM.
May [MAY92] propuseramumafórmula quedescreviao comportamentopopulacionalde
uma forma impressionante:

                      X �t
�

1 X t
� L � 1 � X t

A fórmula deveserentendidana forma comosegue:X é o tamanhoda população
em um determinadoinstantedo tempopodendoassumirvaloresno intervaloaberto(0;1).
QuandoX estápróximodezero,a populaçãopodecrescersemsepreocuparcomlimites de
superpopulação.QuandoX estápróximode1, a populaçãoestápróximadeseupontomais
alto e deverá diminuir tendo em vista a dificuldade de crescimento imposta pela
superpopulaçãoindicadapelo fator (1-X) garantindoo decréscimopopulacional.L é a
velocidade com que a população cresce na forma ideal. 

Foi implementadoum programaem Pascalorientadopara objeto para simular o
comportamentopopulacionaldescritoacima.Foi criadaumaclassechamadadeTCaos com
dois métodos: SetValues quedefineos valoresiniciais da simulaçãoe o métodoGet que
retornaos valoresde X. A implementaçãode tal classeé tão simplesquevale a penaser
apresentada agora:

type TCaos = object     { classe que gera numeros caoticos  }
                        { fonte em PASCAL/DELPHI            }
{ Joao Paulo Schwarz Schuler          }

               private
                 L:extended; { Lambda }
                 X:extended; { valor }

               public
                 procedure SetValues(PLAMBDA,PX:extended);
                 { seta valores iniciais para Lambda e T }
                 { lambda deve ser maior que 3.57        }
                 function Get:extended;
                 { devolve proximo valor }

             end; { of class declaration }

procedure TCaos.SetValues(PLAMBDA,PX:extended);
{seta Lambda}
begin
L:=PLAMBDA;
X:=PX;
end;

function TCaos.Get:extended;
{ devolve proximo valor }
begin
X:=X*L*(1-X);
Get:=X;
end;
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Um programaPascalparaapresentarosprimeiros20númerosdaseqüênciaparaum
valor de população inicial 0.5 e L de 3.98 poderia ser o que segue:

var I:integer;
    C:TCaos;
begin
C.SetValues(3.98,0.5);
for I:=1 to 20 do
    writeln(C.Get:10:5);
end.

Foi afirmadováriasvezesqueumamodificaçãomuito pequenano estadoinicial de
um sistemadinâmico complexo implica em uma grandemodificaçãoem seusestados
futuros. Sendoassim,vamos a um exemplo numérico usandoa classeTCaos.Foram
obtidos os seguintes resultados  nos primeiros 20 ciclos  para o valor de L=3.98. 

TABELA 3.1 - Resultados obtidos com  a classe TCaos

                         Ciclo          Primeira Simulação        Segunda Simulação
    0         0.5000000000        0.5010000000
    1         0.9950000000        0.9949960200
    2         0.0198005000        0.0198161819
    3         0.0772455920        0.0773055334
    4         0.2836892678        0.2838909640
    5         0.8087744753        0.8091216006
    6         0.6155401272        0.6146864675
    7         0.9418689064        0.9426511164
    8         0.2179124408        0.2151587567
    9         0.6782979035        0.6720845551
   10         0.8684752332        0.8771398855
   11         0.4546194900        0.4289067168
   12         0.9868036250        0.9748840655
   13         0.0518284780        0.0974507950
   14         0.1955863016        0.3500574675
   15         0.6261825549        0.9055186030
   16         0.9316302921        0.3405075573
   17         0.2535072579        0.8937573996
   18         0.7531804859        0.3779213388
   19         0.7398805734        0.9356852659
   20         0.7659800958        0.2395098294

Observeque a primeira coluna descreveo númerodo ciclo. A segundacoluna
descreveosvaloresencontradosparaumapopulaçãoinicial 0.5.A terceiracolunadescreve
os valoresencontradosparauma populaçãoinicial de 0.501.A diferençaencontradano
estadoinicial é de apenas0.001enquantoqueno estadofinal dassimulaçõesencontramos
umadiferençaqueultrapassa0.52. Comocolocamuito bemMay: “Quandoas dinâmicas
sãocaóticas,a sensibilidadea condiçõesiniciais é tão grandequeprevisõesa longoprazo
se tornam praticamente impossíveis.” [MAY92] .

Um exemploclássicode sistemadinâmicona bibliografia do caosé o sistemade
corpos no vácuo em órbita. Foi implementadauma classe em Pascal para efetuar
simulaçõesde corpos pontuaisno vácuocom posiçãoe velocidadevetorial no plano.Os
detalhesde implementaçãonão serãodescritosaqui. Paraefeitos de rigor científico, os
fontesdo simuladorseguemem anexoparafuturaverificação.Ainda assim,em diferentes
simulações,é importante verificar que os corpos tomam caminhos diferentes para
velocidadesiniciais quaseiguais. Na figura que segue,podemosobservaro caminho
seguido por cinco corpos sob a ação de suas próprias gravidades ao final de 5000 ciclos. 
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FIGURA 3.1 - simulaçãode
corposno vácuo sob efeito
gravitacional. As linhas
descrevema trajetória de
corpos no vácuo; as suas
trajetórias são alteradas
pelas acelerações
gravitacionais.

Alterandoa velocidadede um único corpoem seuestadoinicial em menosde 1%
encontramos as seguintes órbitas:

FIGURA 3.2 - simulaçãode
corposno vácuo sob efeito
gravitacional.As trajetórias
descritas por corpos após
uma pequena variação do
estado inicial.

Umanuvemnãotemforma definida.Ainda assim,todosnóssabemoso queé uma
nuvem. Uma nuvem pode assumir inumeráveisformas diferentes.Ainda assim, uma
criançasabeidentificarumanuvemcomextremafacilidade.Quandonósolhamosparauma
nuveme a identificamoscomotal, reconhecemosum padrãono formatoda nuvem.Uma
nuvemé um sistemadesordenadoquepodeser reconhecidopor possuirum determinado
padrão de desorganização.Na nuvem, podemos reconhecer uma organização na
desorganização.O estudo do caos está ligado ao estudoda aparentedesordeme da
misteriosa ordem.

3.2 Equações de Lorenz

O último modelocaóticoqueiremosabordarantesdeentrarnosfractaisé o modelo
formado pelas equaçõesde Lorenz. [GLE87][OLI92] As equaçõesde Lorenz são um
modeloparao comportamentodeum fluído aquecidoquesobepor convecção.Convecção
é o movimento vertical de um fluído muito aquecido. O comportamentocaótico
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apresentadopelasequaçõesdo Lorenzvale parasugeriro comportamentocaóticodo leite
queé aquecidono fogãoatéo comportamentocaóticode umaatmosferaplanetária.Uma
equaçãodiferencialé umaequaçãoquedescrevecomoum sistemasemodificaaolongodo
tempo.Lorenzcriou um sistemachamadode sistemade Lorenz queé compostopor três
equações diferenciais :

FIGURA 3.3 - Equações de lorenz.

A,B,C são constantes e x,y,z são variáveis.

Foi criadaa classeTLorenz queimplementaas
equaçõesde Lorenz. O métododessaclasseque realiza o cálculo propriamentedito foi
implementado como segue:

procedure TLorenz.Run;
var DX,DY,DZ:extended;
const A = 5; B = 15; C = 1;
      G = 10000;     { granularidade ou 1/dt }
begin
DX:=(A*(Y-X))       /G;
DY:=(B*X - Y -Z*X)  /G;
DZ:=(X*Y - C*Z)     /G;
X:=X + DX; Y:=Y + DY; Z:=Z + DZ; 
end;

A constanteG é a constantede granularidadeou quantizaçãode tempo.Quanto
maior for G maior será nossa precisão e menor será o erro. 

Cadaestadodo sistemafeito pelasequaçõesde Lorenz é dadopor trêsvariáveis:
X,Y,Z. Plotandono espaçoos pontospelosquaiso sistemapassa,encontramoso famosa
“borboleta” apresentadana figura 3.4. Observandoa “borboleta” podemosconstatar
diversaspropriedadesde um sistemacaótico: não periodicidadee imprevisibilidade.
Entende-sepor nãoperiodicidadea propriedadequeum sistematemdenuncarepetiro seu
estado.Issosignifica que o sistemanuncapassapelo mesmoponto.Em um sistemanão
cíclico, o número de estados possíveis é infinito.

FIGURA 3.4 -  “Borboleta” gerada com as
Equações de Lorenz em uma implementação
que segue em anexo.

As Equaçõesde Lorenz são equaçõesque podem ser usadaspara demostrar
simplificadamenteo comportamentocaóticode um fluído em convecçãona atmosferade

dx/dt = A(y-x)

dy/dt = Bx - y - zx

dz/dt = xy - Cz 
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um planeta. 

3.3 Caos na atmosfera de Júpiter

Júpiter é um planetavasto. A massade Júpiter é 318 vezesa massada Terra.
Possuindo16 luas,Júpiterapresentaum diâmetroequatorialde143.000km.[HRWb 94] O
núcleode Júpiteré formadopor uma esferade metal e rochacircundadapor um vasto
oceanode hidrogêniometálico e líquido. [SAG83] Olhandopara Júpiter de sua órbita,
somentevemos nuvens que variam em seu colorido de acordo com sua composição
química.Entrea naturalimprevisibilidadedequalquersistemaatmosféricoplanetário,uma
manchavermelhade enormesdimensõesé logo identificada.A grandemanchavermelha
possuio tamanhodeumaelipsequepossui44.000quilômetrosemseueixo maiore 11.000
quilômetros em seu eixo menor.[SAG83] Vale lembrar que o diâmetro equatorial da Terra é
de 12.800 quilômetros. [HRWb 94]

Entre1600e 1610,HobertHookeviu a grandemanchavermelha.À medidaqueos
telescópiosganhavampoder,asmelhoresimagensdemostravamo desconhecimentosobre
o assunto.Foramapresentadasdiversasteoriasparaexplicaro fato da existênciade uma
grandemanchavermelhaem Júpiter.Em fins do séculoXIX, foi supostoque a mancha
vermelhaera formadapor um enormelago oval de lava liquefeitaquesaíade um vulcão
próximo.Na décadade60, foi propostoquea manchavermelhaseriao alto deumacoluna
de gásascendentequepossivelmenteestivessesaindode regiõesmaisprofundas.De toda
maneira,duranteséculos,uma grandemanchavermelhaera vista da Terra. A mancha
vermelha parecia não se deslocar ou se deslocar muito pouco.[GLE87] 

Em 1978,a sondaespacialVoyagerfotografoua grandemanchavermelhacomuma
qualidadeimpressionante.Foi possívelconstatarque a grandemanchavermelhaera um
sistemaatmosféricogiratórioquelembravaum furacão.A grandemanchavermelhanãoé
um furacão,ela é apenasum sistemaatmosféricogiratório de enormesproporçõese que
apresentaestabilidadeparasobreviverduranteséculos.As fotos da Voyagerapresentaram
um planeta composto em sua maior parte por fluidos em movimento.[GLE87]

Foi afirmado anteriormenteque um sistemadinâmico é muito sensívela suas
condiçõesiniciais e quea atmosferade um planetaé um sistemacaótico.Comopodeum
sistemaatmosféricogiratóriosobreviverduranteséculosondesomentedeveriaexistir caos?
Como pode aparecer uma ilha de estabilidade em meio ao caos?

Em princípiosda décadade 80, Philip Marcusprogramouseucomputadorcom as
regrasqueregemo fluido atmosférico.Foi consideradaumaatmosferaricaemhidrogênioe
hélio emum planetagigantecomoJúpitere um períodode rotaçãode10 horas.O queera
esperadoporpoucosagoraé fato.Na simulaçãodeMarcus,umaenormemassaatmosférica
giratóriaestávele equivalentea grandemanchavermelhanasce.As mesmasregrasquedão
origemaocaosderamorigema estabilidadenaatmosferadeJúpiter.[GLE87] Nãosomente
foi apresentadauma explicação para a grande mancha vermelha como também foi
apresentadoum modelomatemáticoque geracaose dentrodessecaosgerauma ilha de
estabilidade.

Logo apósa formaçãodaTerra,a Terraeradominadapelo caos.Vale lembrarque
caosé umapropriedadede um sistemadinâmicocomplexoque apresentauma desordem
aparentee umaordemmisteriosaqueregulaa desordem.É naturalpensarqueno princípio
a desordemimperavatendo em vista que ela é resultadoda entropia.Quandoa vida
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começou,a vida eraumailha em meioaocaos.AssimcomoemJúpitere nasimulaçãode
Marcus, é possível o nascimentode uma ilha de estabilidadeem meio ao caos. O
nascimento da vida na Terra é o nascimento de uma ilha de estabilidade em meio ao caos.

3.4 Fractais

Idéiasdivergentessãomuito comunsna política.Vamossuporum paísquepossui
um partido de direita e outro de esquerda.No partido de esquerdaexistempessoasque
pensamde forma mais radical e pessoasque pensamde forma mais moderada.Entre
aquelesquepensamde forma maismoderada,existemaquelesquepensamde forma um
poucomaisradicaldo quea médiadaquelesquepensamdeformamoderadano partidode
esquerda.Divergênciaspolíticaspodemser observadasem diferentesescalas:indivíduos,
grupos ou países. 

Analisandoaspectosbem diferentes,uma árvore apresentaum certo padrão.O
troncodivide-seem galhosmenores.Os galhoscontinuamdividindo-seem outrosgalhos
até chegarmosàs folhas. [GLE87] O que é importantesalientaragoraé que o padrão
“divide emmenores”é observadoemdiferentesescalas.Assimcomonaárvore,napolítica,
o padrão “divergente” é observado em diferentes escalas. 

Trecho retirado da apresentaçãodo software Double Fractal:
“Fractalsare infinite compleximagesdefinedby a finite definition.Wefind
in fractalsa modelto understandmanydifferentsciencessuchas economy,
health and weather.” [JPS98]

Voltandoao mundomatemático,o triângulode Sierpinskié um triângulodividido
emquatropartes.As trêspartesexterioressãodivididasemquatropartesdamesmaforma.
O triângulosvão se partindo em outros triângulosaté o infinito.[OLI92] O triângulo de
Sierpinskié uma estruturade complexidadeinfinita que possuiuma definiçãosimplese
finita. É interessanteobservarqueumaestruturadecomplexidadeinfinita podeserdefinida
por uma quantidade finita de bits.

FIGURA 3.5 - Vista deumaregião
do Triângulo de Sierpinski.Cada
parte do triângulo revela estrutura
semelhante ao seu todo. 

3.5 O Fractal de Mandelbrot

O fractal de Mandelbroté feito no plano dos númeroscomplexos.Tomemosa
função complexa F de variável complexa que é definida como segue:
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F : Z � Z

x � x 2 � C
Em que C é uma constante do plano complexo.

ParacadapontoC do planocomplexo,a funçãoF é repetidapor retroalimantação
atéultrapassarumadistânciadefinidadaorigemsendoqueX0 = 0 + 0i , X1 = C , X2 = C2 +
C... De acordocoma velocidadequex ultrapassaumadistânciadeterminadaconstanteda
origem, é atribuída uma cor ao ponto C do plano complexo. [OLI92][PEN94]

A funçãoPascalque calculaa cor de um pontoC no planocomplexopoderiaser
implementada como segue:

CountMandelIter receberá o
índice de cor a ser usado no
ponto de entrada C.
PlusComplex é funçãoquesoma
números complexos,
SquareComplex eleva ao
quadradoum númeroComplexo
e DistOrigem calculaa distância
da Origem de um número
complexo.

Por exercício, vamos fazer um mergulho no fractal de Mandelbrot nas figuras
3.6,3.7 e 3.8:

FIGURA 3.6 - fractal de Mandelbrot.

Região do Plano Complexo:

(-3 -2i ; 2 + 2i)

O retângulomarcadoseráampliadona próxima
figura.

iter:=0;

X.SetValues(0,0);

while (iter < maxiter) and (DistOrigem(X)< 100)

   do begin

      X:=PlusComplex(SquareComplex(X),C);

      iter:=iter+1

      end;

CountMandelIter:=iter;
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FIGURA 3.7 - fractal de Mandelbrot.

Região do Plano Complexo:

               ( -1,265524625 -0,4414168937i ; 

                 -1,083511777 -0,2779291553i)

O retângulomarcadoseráampliadonapróxima
figura.

FIGURA 3.8 - fractal de Mandelbrot.

Região do Plano Complexo:

  (-1,206672505 -0,323812635i ; 

    -1,173154079 , -0,2863930982i )

Observequena figura 3.8 é possívelidentificar umaforma em pretosemelhantea
forma apresentadana figura 3.6 conferindo o comportamentofractal. A complexidade
infinita confere a possibilidade de continuarmos mergulhando de forma infinita no fractal.  
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4 Computação Biológica

4.1 Resumo da Evolução da Vida na Terra

Primeiros milhões de anos após a formação da Terra: os relâmpagose a luz
ultravioleta do sol estavamdecompondoas moléculasda atmosferaprimitiva rica em
hidrogênio.Novas moléculasde complexidadegradualmentemaior combinavam-sena
atmosfera. Os produtos da química atmosférica precipitavam-se no oceano que
conseqüentementese tornavaquimicamentemais complexo.[SAG83] O Jardimdo Éden
molecular estava pronto. Caoticamente,a primeira molécula capaz de fazer cópias
grosseirasde si mesmaé formada.Toda uma estruturade herançae evoluçãoe toda
atividadebiológicaquetivemoscontatoestábaseadaem umamoléculaancestralao ácido
desoxirribonucléico,o DNA. A moléculaprincipaldavidanaTerra,o DNA tema formade
umaescadaemquecadadegraupodeconterum dequatrotiposdenucleotídeosdiferentes
quesãoasquatroletrasdo alfabetogenético.Cadaletrado alfabetogenéticocarrega2 bits
de informação.

No oceanoprimitivo não existiam predadores;existiam somentemoléculasse
duplicando.A evoluçãoao nível molecularseguiade forma implacável.Com o passarde
milhões de anos,moléculasespecializadasse agruparamformandoas primeirascélulas
primitivas.[SAG83] 

A vida naTerraapareceulogo depoisdesuaformação.A Terrafoi formadahá 4.6
bilhõesde anosatrásenquantoquea vida apareceuhá 4 bilhõesde anos.Considerandoas
dimensõesde tempo,a vida apareceupoucodepoisda formaçãoda terra.Todabiologiada
Terra possui código genéticodescrito na mesmacadeiade DNA com 4 nucleotídeos.
[SAG83] Sereshumanos,árvorese bactériassãodescritospelo mesmoalfabetogenético.
Darwin nãopoderiaestarmaiscerto.O motivo peloqualosorganismossãodiferentesestá
no fato de que suasinstruçõesem seuscódigosgenéticossãodiferentesaindaque seus
alfabetos sejam os mesmos.[SAG77]

Os segredosda evoluçãosãomutação,tempoe morte.A mutaçãoé umaalteração
deum nucleotídeoqueé passadoparaa geraçãoseguinte.A maiorpartedasmutaçõessão
desfavoráveisparao indivíduo enquantoque uma pequeníssimaparte torna o indivíduo
melhor adaptadomelhorandosuaschancesde propagarseuDNA. A morte é responsável
pela eliminação dos indivíduos menos adaptados contribuindo para a evolução. 

Moléculas com funções especializadasformaram colônias que resultaramnas
primeirascélulas.Há 3 bilhões de anos,os primeiros seresmulticelularesevoluiriam a
partir decélulasvegetais.É importanteobservarqueárvorese sereshumanossãocolônias
de células. Cada célula também é uma colônia de seresdescendentesdos seresque
existiramno mar primitivo da Terra.O fato de que as mitocôndriastenhamseupróprio
DNA sugerefortementequeelassejamdescendentesdeorganismosindependentesdo mar
primitivo da Terra. Somosuma colônia de célulasem que cadacélula tambémé uma
colônia.

Há 2 bilhõesdeanosatrás,nasmesmasregrasqueditama evoluçãodavida,o sexo
apareceu.O sexoé a troca de código genéticoentre organismosindependentes.Com o
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sexo, segmentos de DNA podem ser trocados tornando o processo evolutivo
tremendamentemaisrápido.Antesdo sexo,a únicamaneiradeevoluirerapor mutação.Os
seresque podemtrocar DNA tem a possibilidadede evoluir muito mais rápido do que
aquelesque tem que esperarpor uma mutaçãofortuita. Podemosafirmar que um dos
segredosda evoluçãoé o sexo.Não é por acasoque sereshumanosapresentamgrande
interesse por troca de segmentos de código genético. [SAG77]

Há 1 bilhão de anos atrás, a atmosfera da Terra foi alterada de forma irreversível. Os
vegetaisda Terrafabricaramquantidadesenormesde oxigêniomolecularque foi lançado
naatmosfera.As célulasvegetaispossuemcloroplastosquesãoresponsáveispor converter
luz solar,águae dióxido de carbonoem carboidratose oxigênio.A atmosferaperdiasuas
característicasprimitivas comoa presençaabundantede hidrogênio.O oxigênio,molécula
altamentereativacomdiversasmoléculasorgânicas,foi um gásletal paraa maiorpartedos
seres vivos desprotegidos.[SAG83]

Há 600 milhões de anos, o domínio das algas sobre o planeta foi perdido na
revoluçãocambrianaparaumaenormediversidadedenovose maiscomplexosseresvivos.
Até então,a evoluçãoocorria principalmenteno nível de estruturacelular e bioquímica.
Poucodepois,apareceuo primeiro peixee o primeiro vertebrado.Plantasmigraramparaa
terra e a evolução seguiu seu curso. [SAG83]

Os organismosvivos mais simplesque conhecemossãoos viróides que possuem
menosde10.000átomos.Provavelmenteosviróidessãodescendentesdeorganismosmais
complexossendodependentesde organismosmaioresparase reproduzir.Os organismos
vivos de forma independentemais simplesque se tem conhecimentosãoconhecidospor
PPLO que possuem cerca de 50.000.000 de átomos. [SAG83]

4.2 Fundamentos de Química Orgânica

“Química Orgânica é a parte da química que estuda os compostos de
carbono” .[FEL88]

Os aspectosde químicaorgânicaestudadosaqui sãoaquelesde importânciaparao
queserátratadonaspróximassecções.Estudamosos aminoácidostendoemvista queeles
sãoosblocosdeconstruçãodediversasmoléculasorgânicasmaioresencontradasemseres
vivos. Entreoscompostosdeaminoácidosqueiremosestudar,estãoasenzimas,queserão
importantes no decorrer da exposição de algumas abordagens.
 

Os aminoácidossão compostosorgânicosque apresentamas funçõesquímicas
amina � NH 2 e ácido � COOH . O radical NH 2 é básico e o radical

� COOH é ácido garantindoque os aminoácidospodemagir como aminasem certas
situaçõesou ácidosem outras.Uma ligaçãopeptídicaé uma ligaçãoque ocorreentreo
radical ácido � COOH e o radical básico � NH 2 . Um composto orgânico
formadopor muitas ligaçõespeptídicasé chamadode polipeptídio.Uma proteínaé um
polipeptídio formado por diversos aminoácidos ligados por ligações peptídicas. [FEL88]

Moléculasque podem participar de reaçõesquímicase ao final dessasreações
encontram-seinalteradassão chamadasde catalisadores.Catalisadoresligam-sea outras
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moléculase fazemalgumareaçãoquímicasobreasmoléculasa queseligaram.Depoisde
cumpridoo papeldo catalisador,ele sedesligadosprodutosquegeroue volta ao estado
inicial podendoreiniciar o processo.O catalisadortem a propriedadede poderquebrare
compor moléculas.Catalisadoressão pequenasmáquinasmoleculares.Os catalisadores
estão para química assim como as funções estão para computação. 

As enzimasorgânicassãoproteínascomplexasque agemcomo catalisadoresdos
processosbiológicos.Vale lembrarque proteínassãocompostosde aminoácidosligados
por ligaçõespeptídicas.Sendoassim,enzimastambémsão compostosde aminoácidos.
[FEL88] 

4.3 Fundamentos de Codificação Genética

A moléculade DNA é umaescadade nucleotídeos.Cadanucleotídeoé feito por 3
partes:uma basenitrogenada( púrica ou pirimídica ), um açúcare um ácido fosfórico.
[NORF81] O nucleotídeoleva o nomeda baseque é a parteque carregainformação.O
DNA é uma longa seqüênciado tipo ...-fosfato-açúcar-fosfato-açúcar-fosfato-...onde as
bases estão ligadas nos açúcares da seqüência. [FEL88]

TABELA 4.1 - Bases encontradas no código genético

Bases Púricas Bases Pirimídicas

Citosina (C) Adenina (A)

Timina (T) Guanina (G)

Usandoa fórmula número debits � log 1
�
p2 em que p é a probabilidadedo

evento, podemos calcular quantos bits cada nucleotídeo carrega. A probabilidade de que um
determinadonucleotídeoapareçaé de ¼ ou 0.25.Sendoassim,cadanucleotídeocarrega

log 1
�
0.252

� log 42
� 2 bits de informação.Vale observarqueos nucleotídeossão

complementares.Adenina é complementarde Citosina e Guaninaé complementarde
Timina.

Um códon é definido por um conjunto de 3 nucleotídeos.Sendoassim,existem
4*4*4=64 códonsdiferentes.Cadacódoncorrespondea um tipo de aminoácidodiferente.
O problemaé queexistemsomente20 tiposdeaminoácidos,tornandoo códigoredundante.
Existem diferentes códons para o mesmo aminoácido permitindo que uma mutação
transformeum códon em um códon equivalenteou sinônimo sendoestauma mutação
neutra.Na décadade 50, incorretamenteforam feitaspropostasde modelosgenéticosem
que códonsmais comunspoderiamusarmenosnucleotídeosbem ao estilo do código de
compressãodeHuffman. A idéiageraldo códigodecompressãodeHuffmané representar
com menosbits os eventosmaisfreqüentese representarcom maisbits os eventosmenos
freqüentes.A redundânciaexistenteno código genéticopermite algumaproteçãocontra
mutações.Em simulaçõesfeitas por computador, David Haig e LaurenceD. Hurst
mostraramque o código redundantedo DNA estáquaseno nível ótimo no que tangeà
proteção a mutações. [HAY98]

Considerandoque o DNA humano possui cerca de 5 bilhões de nucleotídeos
[SAG77] e quecadacódoné compostode 3 nucleotídeos,podemosconcluir queo DNA
humanopossuicercade 1.7 bilhõesde códons.Parafacilitar o cálculo, supomosque os
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códonsreferentesaos20 aminoácidossejamequiprováveis.Sendoassim,o númerodebits
necessário para representar o DNA humano será de

log 1
�

1
�
202 � 1.7 � 109 � 7.3 � 109 bits ou 918 megabytes!A quantidadede DNAs

diferentes de tamanho de 7.3 � 109 bits é de exatos 2 7.3 � 10 9

. 

4.4 DNA e Técnicas de Programação

Toda vida que conhecemose subseqüentementetoda inteligênciabiológica que
conhecemosestábaseadaemDNA. Entendero funcionamento,o protocoloe asregrasem
queo DNA é escritoe interpretadosãoessenciaisno entendimentoda vida. Sequeremos
falar devida e inteligênciaartificial deveremosfalar sobrea computacionalidadedo DNA.
No presentetópico, pretende-seexaminaraspectosque possamser importantessobreo
código genético para cientistas da computação.

Em um computador,um programaé um conjuntodedadose instruçõesqueoperam
sobreessesdados.Vale observarque o próprio programaé uma informaçãocontidana
memóriado computador.Podemosolhar o DNA comoumamemóriaquepossuidadose
instruções analogamente à memória de um computador. 

Ainda que asregrasbásicasde formaçãodo DNA de umaárvore,bactériaou um
primatasejamsemelhantes,a semânticaou significadoassociadoa certoscódonsou genes
pode variar. Na genéticabacteriana,existem conjuntosde genesque são ativadosem
conjunto por um único operador.A ativaçãode um gene resultana fabricaçãode um
compostode aminoácidos.Quandoum operadoré ativado,todo o seuconjuntodegenesé
ativado.A ativaçãode um operadorlembraa chamadade funçãoqueresultana execução
das instruçõesque descrevema respectivafunção. O operador pode ser ativado ou
suprimido por um outro gene chamado de regulador situado em outro lugar do genoma. 

O geneé compostopor uma sequênciade códons.Considerandoquecadacódon
correspondea um aminoácido,cadagenecorrespondea um compostode aminoácidos.O
gene regulador exerce função de controle. O gene regulador controla a ativação ou
supressãodo gene operador.Quandoum gene operadoré ativado, ele desencadeiaa
ativação de todo o conjunto de genes a que pertence.

Abordandoum exemplo,vamossuporum genereguladorque comandaum gene
operadorque ativa a produçãode enzimasque metabolizamum açúcar.Apenashaverá
sentidodisparara produçãodessasenzimasquandoexistir a presençade açúcares.O gene
reguladordeveráreagirà presençado açúcarativandoo geneoperadorqueé responsável
pelaproduçãode enzimasquemetabolizarãoo açúcare deverádesativaro geneoperador
na falta de açúcares.É interessanteobservarque um genesomentepodeestarem dois
estados lógicos mutuamente exclusivos que são “ativado” e “desativado”.

TABELA 4.2 - Comparação entre o DNA e o computador digital

Instruções Básicas de um Computador Instruções Básicas do DNA

Teste

Atribuição / Soma

Regulação (teste sobre o estado bioquímico)

Ação de uma enzima 

O DNA nãoé o único lugar ondeexisteinformação.O estadobioquímicode uma
bactériapodeserum tipo de memóriasobrea qual os reguladoresfazemseustestes.No
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exemplo do açúcar, os estados de memória em relação ao açúcar poderiam ser
hipoglicêmico, normal ou hiperglicêmico.

Podemosolhar umabactériacomoum hardwareem quea informaçãodo seuDNA
é o seusoftware.Ao olhara tabelaapresentadaacima,ficam conseqüentesasperguntasque
seguem: para cada máquina de Turing existe uma bactéria equivalente?O poder
computacionalde uma bactéria é total? Será que o segredoda vida possui poder
computacional total? Não é pretendido responder tais perguntas aqui.

Quandotrabalhamoscom textos em computadores,é comum trabalharmoscom
longas seqüênciasde caracteresem código ASCII. Cada letra do alfabeto possui um
correspondenteno código ASCII. Parao fim de linha, comumenteusamosum caractere
terminadorde índice13 (0DH ou ENTERou CR). Abordandoa comparaçãodo DNA com
umalongaseqüênciade caracteres,assimcomonasseqüênciasASCII, tambémexisteum
símbolo terminadorno DNA que pode ser um dos códonsUAA, UAG ou UGA em
bactérias. Existem indicações de que UAA é um códon de terminação no
homem.[NORF81]

Em uma seqüênciade caractereslonga, a supressãode um único bit ou de um
conjunto de bits não múltiplos de 8 (bytes) acarretaum descompassode sua leitura
tornando-ainiteligível perdendoatéossímbolosterminadores.Da mesmaforma,a perdade
um nucleotídeoou um conjuntode nucleotídeosnãomúltiplos de 3 acarretana perdade
longas sequências de código incluindo os terminadores.

Quandoum computadorestáprocurandopor vírusemsuamemória,elevarretodaa
memóriaprocurandoporumasequênciadefinidadebytesqueidentifiquea presençadeum
determinadotipo de vírus na máquina.Em uma bactéria,a situaçãoé extremamente
semelhante.Quandoumabactériaé invadidapor um DNA estranho( de origemviral ), o
DNA estranhopoderáserinterceptadopor umaenzimaderestriçãoquevarreráo DNA até
encontrarumasequênciadecódonspreviamentedefinida.Em casoafirmativo,o DNA será
quebrado.Por exemplo,sempreque a enzimaEco R1 encontrauma sequênciado tipo
AATTC, o DNA será quebrado.[NORF81]

TABELA 4.3 - Enzimas de restrição e DNAs virais  

Enzimas de Restrição Seqüência de DNA supostamente viral

Eco R1 GAATC

Hind III AAGCTT

Hinf I GANTC

Hpa I GTTAAC

Encarandoo fato dequeasenzimassãoprocessadoresdemoléculas,já quepodem
quebrare compormoléculas,seasmoléculasqueumaenzimaprocessapossuiinformação,
a enzimaestá processandonão apenasmoléculasque carregaminformaçãocomo está
processando a própria informação.
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4.5  Evolução dos Seres Superiores

Hoje, tantoosseresvivos maissimplescomoosmaiscomplexosdaTerrapossuem
a mesmaquantidadede tempoem históriaevolucionária.Tantobactérias,vírus,árvorese
homens são resultado de cerca de 4 bilhões de anos de evolução. Uma bactéria
contemporâneanão tem muito mais informaçãoque uma bactériade algunsmilhõesde
anosatrás;porém, uma bactériacontemporâneaé muito mais efetiva em suasfunções
bioquímicas.Ainda que a quantidadede informaçãonão tenha se alteradode forma
significativa, a qualidade desta informação sofreu grande alteração. [SAG77]
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5 Autômatos Celulares

5.1 Introdução

Um autômatocelularé um conjuntode autômatosidenticamenteprogramadosque
interagementresi. No autômatocelular,cadaautômatoé uma célula.Podemosconstruir
autômatoscelularescomumaou maisdimensões.Um autômatocelular1D é um autômato
celularquepossuiumaseqüênciainfinita deautômatosjustapostosemlinha.Um autômato
celular 2D é compostopor autômatospostoslado a lado formandoum plano. A mesma
abordagem pode ser usada para autômatos celulares de maior dimensionalidade.[GRE93]  

5.2 Autômato Celular 1D

Normalmente,no autômatocelular,o próximoestadodeumacéluladependedo seu
estadoatual e do estadodas célulasvizinhas.Em um autômatocelular 1D, o próximo
estado de uma célula depende do estado dela própria e de suas duas vizinhas. Normalmente,
sóexistemdoisestadospossíveisparacadacélula:0 ou 1 ou verdadeiro ou falso.[GRE93]
Nessecaso,o estadodeumacélulaé definidocom1 bit. Sendoassim,seo próximoestado
de cadacélula é funçãodo seupróprio estadoe o estadode suasduascélulasvizinhas,
teremosumaentradade 3 bits paracadacélula.Separacadaentradapossíveldeveremos
programar uma regra de transição de estado, deveremos construir 23 � 8 regras para cada
autômato.Cadaregraque define o próximo estadode um conjuntode estadosbinário é
definida por 1 bit. Se cadaautômatoou célula é definida por 8 regrasde 1 bit, existem

28 � 256 definições de células possíveisou existem 256 autômatoscelulares1D
possíveis.

FIGURA 5.1 - Exemplo de
definição de transiçãode estado
paraum autômatocelularquegera
estruturasemelhanteao triângulo
de  Sierpinski.

FIGURA 5.2 - Comportamento
de um autômatocelular 1D ao
longodo tempodefinidocomas
regrasda Fig. 5.1. Os estados0
e 1 foram trocados por . e  X.

Observea semelhançaentrea Figura5.2 e a figura 3.5. O triângulode Sierpinski
podesergeradopeloautômatocelulardefinidona figura 5.1. Issoprovaqueum autômato
celularpodeapresentarcomportamentofractal. Regrasde produçãosimplespodemgerar
fractais.

5.3 Gramática Bidimensional

Gramáticas de imagens e gráficos foram primeiramente propostas para

      0 0 0   ->  0        1 0 0   ->  1
   0 0 1   ->  1        1 0 1   ->  1
   0 1 0   ->  1        1 1 0   ->  0
   0 1 1   ->  0        1 1 1   ->  0

 Tempo 0 :  . . . . . . . . . . X . . . . . . . . . . 
 Tempo 1 :  . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . 
 Tempo 2 :  . . . . . . . . X . . . X . . . . . . . . 
 Tempo 3 :  . . . . . . . X X X . X X X . . . . . . . 
 Tempo 4 :  . . . . . . X . . . X . . . X . . . . . . 
 Tempo 5 :  . . . . . X X X . X X X . X X X . . . . . 
 Tempo 6 :  . . . . X . . . X . . . X . . . X . . . .
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processamentode imagens tais como o reconhecimento de cromossomose o
reconhecimentode escritamanual.Parao que se pretende,existe interessena gramática
bidimensionalnos aspectosque seguem:especificaçãosimples e próxima à intuição
humana  e aplicabilidade na definição de autômatos celulares.

Para efeito de entendimento,um exemplo simples de aplicaçãode regras de
produção bidimensionais para desenvolvimento de fluxos de controle é o que segue:

FIGURA 5.3 - Um exemplo de regras de produção bidimensionais.

A figura 5.4 apresenta um exemplo de produção incompleto baseado nas regras de
produção bidimensionais da figura 5.3.
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FIGURA 5.4 - Um exemplo de produção bidimensional.

As regras de produção apresentadas no exemplo anterior poderiam ser alteradas
facilmente para alcançar maior ou menor generalidade.

5.4 Game of Life
Gameof Life é um autômatocelular criado em 1970 por um jovem matemático

chamadoJohn Horton Conway. Sua meta era criar um simuladorde células com três
objetivos: nenhum desenho( colônia ) simples iria obviamentecrescerpara sempre,
algumascolôniassimplesdeveriamcrescerselvagemente,garantir que colôniassimples
poderiamlevar muito tempoparadesaparecerou estabilizar.O próximo estadode cada
posição ocupável por célula é função dos estados anteriores de suas vizinhas e dela própria.

O simuladorLife obedecea umaregrade produçãobidimensionalqueobedeceàs
seguintesregrasgeraisde produção:todasas célulasque tiverem duasou três células
vizinhaspermanecemvivas,e emtodosos espaçosocupáveispor célulasquetiveremtrês
vizinhas, nasceráuma célula na próxima geraçãoe em qualquer outro caso a célula
perecerá.Vale observarquecadaposiçãoocupávelpor célulaspossuium estado"viva" ou
"não viva". [DEW85]

Paraabordarum simuladordevida é importantedefinir o queé vida.Ainda quenão
sejasimplesdefini-la, paraefeitosdo presentetexto consideramosquevida é a capacidade
queum ser( molécula,estruturaou colônia)deconstruirumacópiadesi próprioquetenha
capacidade de gerar novos semelhantes. 

Em inúmeras simulaçõesdo Life não foi observadanenhumaestrutura com
capacidadedesereplicar.Sendoassim,o Life nãogerouvida, nãosignificandoissoqueo
simuladorLife não possagerarvida. Vale lembrarque provavelmentea vida não levou
mais do que 600 milhões de anos para aparecer em nosso planeta.

A razãopela qual estamostão interessadosno Gameof Life estáno fato de uma
estruturasimples poder desvelaruma estruturacomplexa.A vida na Terra nasceude
reaçõesquímicassimples.Soba óticaquea vida é um sistemacomplexoe a químicaé um
sistemasimples, podemosafirmar que um sistemacomplexo emergiu de um sistema
simples.Sob outra ótica, afirmandoque as funçõesneuronaise químicasdo cérebrosão
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funçõessimplese a menteé uma funçãocomplexa,podemosafirmar que a menteé um
sistema complexo que emerge de funções elementaressimples. Em um nível mais
fundamental,como conseguircomplexidadeda simplicidadee ordemda desordem?No
Life, foram construídasregras simples com a esperançade encontrar sistemasmais
complexos e remotamente vida . [REG87]

JohnConwayrealmenteacreditaem seumodelofalando:” It is no doubttrue, that
on a large enoughscale Life would generateliving configurations.Genuinely living,
evolving, reproducing,squabblingover territory. On a large enoughboard, there'sno
doubtin mymind that this sort of thing wouldhappen” . Nãoobstante,Conwayprovouque
o Life possui poder computacionaltotal. Para cada máquina de Turing, existe uma
disposiçãodecélulasno Life equivalente.SeConwayestivercorretoquantoà possibilidade
devida evoluir emseumodelo,estáabertaa possibilidadedaevoluçãodeestruturasquede
algumamaneiracomportam-secomocódigogenético.Poderemosver predadorese presas;
com alguma sorte, veremos o primeiro cérebro e a primeira mente. [REG87]

Ao longodequase30 anosdepesquisapor diversoscientistas,foramdescobertase
nomeadasdiversas estruturasde complexidadevariável no Game of Life. Algumas
estruturasencontradaschegama ter 4000 células.Foramencontradasdiversasestruturas
entreasquaisasquesimulamfunçõeslógicas,quesecomportamcomomemóriae quese
deslocamno espaço.A figura 5.5 apresentacolôniasestáveisenquantoque a figura 5.6
apresenta colônias de comportamento cíclico.

         FIGURA 5.5 - Algumas Colônias Estáveis
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FIGURA 5.6 - Algumas Colônias Cíclicas 

É interessanteobservarqueasregrasquegovernamo Life nãosãoinversíveis.As
regrasdo Life apontamparao mesmolado da setado tempo.Dadoum estadoarbitrário,
nãosabemosdefinir o estadoanterior;sabemossomentedefinir o estadoposterior.Quando
chegamosa um estadoonde todas as colôniasestãoestáveise não é mais observada
nenhumamodificação de uma geraçãopara a outra, chegamosao estadode máxima
entropiapara um determinadoestadoinicial. Nesseestado,não serápossívelnenhuma
modificação que provoque a alteração de sua entropia. 

A entropiasemprecresceou semantém.Issoimplica queo graudedesorganização
do universosemprecresceou semantém.A evoluçãodavida éum processoquecresceem
complexidade.A vida caminhano ladocontráriodaentropia.A vida desejaa eternidade.A
entropiagarantea mortedo universo.A eternidadeé o sonhodeumamente.A entropiaé
uma lei da termodinâmica.A razãopara a existênciado universopode ser algo a ser
procurado por uma mente. O universo apenas existe.

5.5 Implementação do Life

Foram feitas três implementaçõesdas regras do Life: uma procedurale duas
orientadasparaobjeto.Seráinteressanteabordarprimeiramentea forma proceduraltendo
emvistaa suasimplicidade.Muitos procedimentospresentesnaimplementaçãoprocedural
são reaproveitados nas outras implementações.
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Variáveis

cel2:matriz auxiliar que contém e estado lógico das células no tempo t.
cel:  matriz auxiliar que contém e estado lógico das células no tempo t+1.
RVIDEO: memória de vídeo.

A próxima geraçãode célulasé calculadaa partir da geraçãopassadade células.
Sendoassim,paracadacéluladapróximageraçãocontidaemcel, seránecessárioconsultar
o seu estado anterior e o estado anterior de suas vizinhas em cel2. 

Paracadacélulado universoLife, devemosexecutarasmesmasaçõesbaseadasno
númerode vizinhosquecadacélulacontéme no seuestadopresente.Paracadacélulado
Life será necessário testar as duas regras básicas que compõem o Life. O cálculo do número
de vizinhos de uma determinada célula de posição x,y é feito pela função visit.  

A rotina que calcula o número de vizinhos de uma dada célula (x,y) é a que segue:
function visit(x,y:integer):byte;
{ funcao que conta o numero de celulas vizinhas para uma posicao x,y }
var co:byte;
begin
co:=0;
if cel2^[pred(Y),pred(X)] then co:=co+1;
if cel2^[pred(Y),x      ] then co:=co+1;
if cel2^[pred(Y),succ(X)] then co:=co+1;
if cel2^[Y,      pred(X)] then co:=co+1;
if cel2^[Y,      succ(X)] then co:=co+1;
if cel2^[succ(Y),pred(X)] then co:=co+1;
if cel2^[succ(Y),X      ] then co:=co+1;
if cel2^[succ(Y),succ(X)] then co:=co+1;
visit:=co;
end;

Semperdadesignificado,pred(Y)podeserentendidocomoY-1 e succ(Y)podeser
entendido como Y+1

A linha de código que calculaa existênciade célula na próxima geraçãoé a que
segue:

cel̂ [ yc,xc]:=( (c=2) and (cel2̂ [ yc,xc])) or (c=3);

Ou de forma detalhada:

cel̂ [ yc,xc]:=      a célula [yc,xc] estará viva se :
( (c=2)  and (cel2̂ [ yc,xc]))             possuir duas vizinhas e estiver viva
or (c=3);            ou possuir três vizinhas.

Quemestáacostumadoà programaçãoorientadaparaobjetosempascal,encontrará
umaversãotrivial do Life voltadaà orientaçãoparaobjetos.Foi criadaumaclassedo tipo
TLife. Foi tambémcriadaa instânciaL daclasseTLife. Feitoisso,paravero Life executar,
basta chamar seu construtor e rodar. 

Na terceirae última implementação,foi criadauma classeTSuperLifeque possui
2560 instânciasda classeTLife dividindo o universoem 2560partesde 25 célulascada.
Cadainstânciade TLife possuium universobidimensionalde 5x5 células.TSuperLife
apenaschamaráa execuçãodasinstânciasde TLife quetiveremalgumachancede alterar
seu estadona próxima geraçãopreservandoo tempo de CPU para aquelasregiõesdo
universo que possuem células em atividade. 



DA FÍSICA À INTELIGÊNCIA EXTRASSOMÁTICA             39    Autômatos Celulares       

Vamossuporduasinstânciasde TLife adjacentesnomeadasde A e B sendoqueA
estáa esquerdadeB. VamossuporaindaquesomenteexistemcélulasemA e nãoexistem
célulasemB. Sendoassim,só existesentidodespendertempodeCPUcom a instânciaA.
Podemossuporum casoemqueexistemcélulasna bordadireita deA quaseem B. Sendo
assim,as evoluçõesocorridasem A poderãoprovocarefeitosem B sendonecessárioo
disparo de B. A implementaçãoapresentadaprevê estes casos e garante grande
desempenho.

Semprequehouvercélulasnasbordasde umainstânciade TLife, seránecessário
disparara execuçãodas instânciasde TLife vizinhas. Existem 4 tipos de testespara
identificarqualbordadeumainstânciaTLife foi atingidaparaosquatroladosdo quadrado
formado por uma instância de TLife.

Em todos os fontes apresentados,existe uma região onde regrascompletamente
aleatóriasprevalecem.Foradessaregião,asformasqueobservamosobedecemàsregrasde
Conway. As coressomenteservemparacausarefeitovisuale nãointerferemno andamento
do programa.A regiãoaleatóriaimpulsionao aparecimentodenovase diversasformasnão
permitindo que a execução caia em um estágio monótono de máxima entropia.
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6 Inteligência Artificial

6.1 Breve Discussão sobre Naturalidade x Artificialidade

“Os eventos naturais são eventos da natureza ou causados pela
natureza.”[COR99] 

“NATURAL: adjetivo derivado do Latim 'naturalis'. Que se refere ou
pertence a natureza. Produzido pela natureza. Que é inato.”[LAR95]

“ARTIFICIAL: adjetivoderivadodo Latim 'artificialis'. O queé artificial é
não produzido pela natureza,mas por uma técnica ou que envolveartifício.”
[LAR95]

“ARTIFÍCIO: processo, modo, meio, arte.”[LAR95]

A definiçãode queeventoartificial é o eventocausadopelaaçãohumanae evento
naturalnãoé causadopelaaçãohumanaé facilmentecontestável.Ossereshumanosfazem
sexoe o sexoé um eventonatural.Poroutro lado,casoexistavida inteligentenãohumana
transmitindoondasderádionanossagaláxia,estasondasderádionãoterãosidofeitaspor
meiosnaturaisaindaque sejamnão humanas.Sendoassim,por diferentesaspectos,não
podemosclassificareventosnaturaiscomo eventosnão provocadospela açãohumanae
nem classificar eventos artificiais como eventos provocados pela ação do homem.

Além do que já foi citado, existemoutros fatorescomplicadoresna definiçãode
natural e artificial. A espéciehumanaemergiude um mundo natural.Somosfrutos das
mesmaslei quegovernarama evoluçãobiológica de todasas espéciesexistentes.Se nós
somosnaturais,porquenossasaçõesnãosãoeventosnaturais?A intençãodessaperguntaé
proporcionar a reflexão sobre o assunto.

6.2 Algoritmos

Um algoritmoé umaforma de cálculo ou um seqüenciamentofinito de operações
não ambíguasem que cadaoperaçãotambémpode ser descritapor um algoritmo. Um
algoritmo sempre possui um único início e ao menos um fim. 

Um algoritmo sempredeveapresentarumasoluçãoparauma entradaprevistaem
seudomínio.Quandoa soluçãonão existeparauma determinadaentradado domínio, o
algoritmo deve informar que a solução não existe.

6.3 Máquina de Turing

Uma máquinade Turing é umacoleçãode seiscoisas:um alfabetode entradaem
que o símbolobranconão pertencea essealfabeto,uma fita infinita dividida em células
ondecadacélulapodeconterum símbolo,umacabeçaquepodeler, escrevere semover
sobrea fita, um alfabetoquea cabeçapodeimprimir e um conjuntofinito de estadoscom
exatamenteum únicoestadoinicial. Um algoritmoé definidosobreo queumamáquinade
Turing podefazer.Os algoritmossomentepossuemum único início porquea máquinade
Turing possuisomenteum único estadoinicial. [COH97] É importanteobservaro fato de
que a fita é infinita garantindo memória infinita à máquina de Turing.

Todo problemaparao qual existe uma máquinade Turing que o resolveé dito
Turing computávelouapenascomputável.O poderdamáquinadeTuring é total.Paratodo
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problema que pode ser descrito por um algoritmo existe uma máquina de Turing
equivalente.  

6.4 Heurísticas

Uma heurísticanãoexigeumasoluçãoparacadaentradade seudomínio.Quando
umaheurísticaencontraumasolução,nãoexistegarantiade quea soluçãoencontradaseja
únicaou ótima.Quandoumaheurísticanãoencontraumasolução,nãoexistegarantiaquea
solução procurada não exista.[JAM84]

6.5 Algoritmos e Heurísticas

Devemoslembrarquecontrariamenteàsheurísticas,osalgoritmossempregarantem
uma soluçãopara um problemade seu domínio. Quandotrabalhamoscom o jogo de
xadrez,asoluçãoéa vitória. ExisteumamáquinadeTuring teóricaquegarantea vitória ou
empateem qualquerpartidade xadrez;porém,cadajogadalevariaváriosbilhõesde anos
parasercomputadanosmelhorescomputadoresexistentes.Ainda queo jogodexadrezseja
um problemateoricamentecomputável,o jogo de xadreznãoé um problemapraticamente
solúvel de forma algorítmica.

O leitor pode estar se perguntandosobre o fato de o jogo de xadrez não ser
praticamente solúvel ou computável e ainda assim ser comum encontrar
microcomputadoresque jogam xadrez. Jogos de xadrez para microcomputadoressão
construídosusandoheurísticas.Sendoassim,quandoo computadorescolheuma jogada,
nãoexistegarantiaqueestaé a melhorjogadaou quea jogadaescolhidaleve paravitória.
Isto explica o fato de computadores perderem partidas de xadrez.

Seexistisseum algoritmoquejogassexadrez,elediria no momentode suajogada:
”certamentenãoexistejogadamelhordo queesta”.Emcontraposição,umaheurísticadiria:
” esta jogada possivelmente nos leva para a vitória” . 

Vale observarquepessoasjogandoxadrezsupõemqueassuasjogadasaslevarãoà
vitória apresentando um comportamento efetivamente heurístico.

6.6 Quadrado Mágico

Estudaremosquadradosmágicospara podermosaprofundaruma discussãosobre
heurísticas. Um quadradomágicoé um arranjode númerosde 1 atén² em umamatriz
quadradadeordemn emquecadanúmeroocorresomenteumaveze asomadoselementos
decadalinha e a somadoselementosdecadacolunae a somadoselementosdasdiagonais
principale secundáriaresultamno mesmovalor. Nãoé difícil demonstrarqueessasomaé
n(n²+1)/2. [ADL96] Um quadradomágicode ordem4 deveráter somasde4(4²+1)/2= 34
enquanto que um quadrado mágico de ordem 22 deverá ter somas de 22(22²+1)/2 = 5335. 

        7   5  12  10
        9  11   8   6
        4   2  13  15
       14  16   1   3

        8   9  15   2
        5  12  14   3
       10   7   1  16
       11   6   4  13

        6  13   3  12
       16   9   7   2
        1   4  14  15
       11   8  10   5

FIGURA 6.1- Três quadrados mágicos de ordem  4.
 Observe que a soma das linhas, colunas e diagonais resulta em 34.

Somentepodemosencontrarquadradosmágicosdeordem3 ou superior.Na figura
6.1,encontramosexemplosde quadradosmágicosdeordem4. Na figura 6.2,encontramos
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um quadrado mágico de ordem 22.
 378  40  84 248 264  16 325 207 399 330 181 218 178 357 361 319 338  26 418 100 194 354
 387 420 153 295 189  23 409 212 195 457  46 169 382 317 114 201 171 235 156 202 464 138
  33 277  45 474 384 290 112 304  91  48 466 266 282  81  58 288 417 452 140 257 391 179
 163 244 154 209 341 377 125 305  69 255 180 298 133 275 141 347 402  22 444 151 476 224
  60   2 475 136 302 159 203 219 279 416  19  32 439  83 333 327 348  74 462 306 465 196
 188 443 291 350  86 233  61  92 308  98  47 225 415 145 421   7 355 314 390 454 307 105
  38  66 299 345 170  15 199 321 463 429 276 412  93  10 448 273 102 461 174 394 118 229
 404  36 424 192 388 351 122 111 456  65 204 322 232  28 458 101 477 210  76 267 157 254
 281 398 134 379 121 127 433 373 372  14  43  39 221 368 137 434  24 445  63 349 211 369
 425 337  99  95 278 119 258 220  51 405 397 129 167 419 165  80 184 459  11 259 343 435
 223 287 187 272  27  67 117 365 241  62 286 252 339 426 250 139 366 427 453  17 294 238
 374 177 228 260 376 247 440  88 164 123 292 160 226 116   1 480 430 216 323  72 303 239
 251  37 460 367 274 406 236 451 193 142 198 413  59 331  41 300   9  54  70 471  94 478
   8 249 396 411 342 312 364 126  42 389 175 386   5  20 205 441 173 104 483 200 176 328
 318 410 243 263 360 393 346 110 182 313  85 400 324 206 401 120  35 168  50 344 261   3
 109 336 362 152 144 311 234 446 332  30 432 269  82 242 447 481 148  90 246 103 108 231
 271  71 301  56 329 253 146 340 161 356 383 113 442 428 265  44 186  75 183 449 130 353
 469  55  25  68  29 293 135 380 326 385 467 310 375 455 106 352 414 132 230  57   4 268
 191 472 407 147 423 208 262 143 166 381 162   6  96 395 284 309 107 392 371 155  18 240
 315 245  97 215 403 185 479  73 358 190 470 237 473 131  87  64 280 431 158  78 289  77
 222 296 450 370  53 468  13 115 438 297 270 320  89 285 484 149 197 213  12 436 124  34
 227 437  21  31  52 482 316 334  49 150 256 359 283 217 128  79 172 335 422 214 408 363

FIGURA 6.2 - quadrado mágico de ordem  22.
 Observe que a soma das linhas, colunas e diagonais resulta em 5335.

6.7 Uma Heurística para Encontrar Quadrados Mágicos

Devemoslembrarqueumaheurísticanãogarantequeencontraremosumaresposta
mesmoqueela exista.Em relaçãoa umaheurísticaqueprocuraquadradosmágicos,por
serumaheurística,nãoexistegarantiadequeencontraremosum quadradomágicomesmo
comváriashorasdecomputação.Ao contráriodosalgoritmos, asheurísticasnãogarantem
respostas.

Nestee nos parágrafosque seguem,abordaremosuma heurísticapara encontrar
quadradosmágicosde ordem 4. Inicialmentecomeçaremoscom uma matriz idêntica a
matriz apresentadana figura 6.3 . Os elementosda matriz inicial serão trocados
aleatoriamentede posiçãogerandoumamatriz aleatóriaao estilo da matrizapresentadana
figura 6.4. Depois, atravésde trocas, a heurísticatentará aproximar a matriz de um
quadrado mágico.

A heurísticapara encontrarquadradosmágicosaqui propostaé constituídapelos
seguintes passos: 

1. Início
2. Construir uma matriz inicial semelhante à apresentada na fig

6.3. 
3. Trocar seus elementos de posição aleatoriamente.
4. Dada uma quantidade de trocas de elementos escolhidas ao acaso,

escolher através de uma função de avaliação qual a troca que
gera a matriz que mais se aproxima de um quadrado mágico.

5. Efetivar a troca escolhida no passo 4.
6. Se não é quadrado mágico, repetir passos 4,5 e 6.
7. Apresentar quadrado mágico.
8. Fim.

FIGURA 6.3 -
Matriz Inicial

  1   2   3   4
  5   6   7   8
  9  10  11  12
 13  14  15  16

FIGURA 6.4 -
Matriz Aleatória

 15  12   5  13
  3  16   7   8
  9  10  11   2
  4  14   1   6



DA FÍSICA À INTELIGÊNCIA EXTRASSOMÁTICA             43    Inteligência Artificial        

O desempenhoda heurísticaapresentadadependemuito de como o passo4 é
implementado.Caso o número de trocas testadasseja muito alto, por exemplo 120,
dispenderemosmuito tempodeUCPparanosaproximarmosdeum quadradomágico.Caso
o númerode trocastestadassejamuito baixo,corremoso risco de nãonosaproximarmos
deum quadradomágico.A questãoé quantainteligênciadesejamosdepositarno passo4. A
questão é se queremos executar muitas vezes um passo 4 simples ou poucas vezes um passo
4 maiselaborado.É interessanteobservarqueum passo4 commuita inteligência(número
muito grandede testes)deteriorao desempenhoglobal emtempodeUCPda heurística.A
quantidade de inteligência ideal (número de testes ideal) não foi determinada. 

Porqueescolhertrocasaoacasono passo4?Em umamatrizdeordem4 existem16
elementos.Existem120 formasde combinaresses16 elementosem pares.Sendoassim,
existem120trocaspossíveisemumamatrizde ordem4. Foi implementadaumaversãoda
heurísticaquetestavatodasas120possibilidadesno passo4. Foi um desastre.Ainda queo
passo4 fosseexecutadomenosvezes,cadapassoconsumiamuito tempo de execução.
Outro problemafoi percebido,um passo4 que testatodasas possibilidadese escolhea
melhor é totalmente determinístico possibilitando a ocorrência eventual de ciclos infinitos.

FIGURA 6.5 - Comportamento caótico da heurística

A figura 6.5 é formadapelospontos(x,y) em quex é a somada primeira linha da
matrize y é a somadaprimeiracolunadurantea execuçãodaheurística.Observeo padrão
de asteriscoque a figura apresenta.Essepadrãosurpreendeuo próprio criador do fonte
msm2.pas que segueem anexo.O padrãoemergede uma desordemaparente.Estamos
presenciandonessafigura ordeme desordem.Duranteum certotempo,a execuçãofica em
uma das diagonaisdo asteriscoe, subitamente,a execuçãopassapara a outra diagonal
lembrandoo comportamentodaborboletadeLorenzapresentadanafigura 3.5.A figura 6.5
desvelao comportamentocaótico da heurísticaaqui proposta.Ao menosnessecaso,a
heurística apresenta uma inteligência caótica e não determinística.

A heurísticaapresentadapoderia ser facilmente modificada para uma heurística
mais abstrata e genérica:

1. Início
2. Inicializar variáveis. 
3. Dado um certo espaço de opções passíveis de serem tomadas,

selecionar algumas opções ao acaso, escolher através de uma
função de avaliação qual a opção selecionada que produz a
solução parcial que mais se aproxima da solução objetivo.

4. Optar pela opção escolhida no passo 3.
5. Se não encontrou objetivo, repetir passos 3,4 e 5.
6. Apresentar solução objetivo.
7. Fim.

Considerandoque a heurísticapara quadradosmágicosapresentadausa números
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aleatóriosnassuasfunçõesmais importantes,nãoexistea possibilidadede entrarem um
ciclo infinito de execução.Nesteparágrafo,entende-sepor ciclo um laço de execuçãoque
passasemprepelosmesmosestados.Comotodaheurística,elapodenãochegara um fim;
porém,a execuçãonãoserácíclica.É interessanteobservarquenãofoi necessárioconstruir
rotinas para evitar ciclos infinitos. O uso de númerosaleatóriosnaturalmenteevita o
aparecimento de ciclos infinitos.

“ Uma amostraaleatória de númerosé uma seqüênciana qual não há
qualquer relação entre os elementos.” [SCH87]

A heurísticaapresentadaterácomportamentotão imprevisívelquantoimprevisível
for o seugeradorde númerosaleatórios.A maior parte das linguagensde programação
possuemgeradoresdenúmerosaleatóriosmuito bonse normalmentenãonospreocupamos
comeles.Os númerosaleatóriosquenormalmenteusamosnaslinguagensde programação
não sãorealmentealeatóriossendogeradospor algoritmos. O desempenhoda heurística
apresentadadependedaqualidadedageraçãodenúmerosaleatórios.Poderíamosaproveitar
regrasda física como o tunelamentoe o comportamentoprobabilísticodo elétron para
construir um geradorde númerosaleatóriosem hardware. Componentesque usam as
propriedadesdo tunelamentodo elétron já foram construídos.[HRWb 94] Assim como
temos portas lógicas em nossosprocessadoresconvencionais,deveríamosestudar a
possibilidadede construirmosportasprobabilísticasbaseadasno tunelamentodo elétrone
usá-las para geração de números aleatórios em hardware.
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7 A Inteligência Extrassomática

7.1 Introdução

Jápassamospelo capítuloda inteligênciaartificial e aindanãodiscutimoso queé
inteligência.Um cachorroquecalculamultiplicaçõese divisõesé um cachorrointeligente?
Estamostentadosa responderque sim. Uma calculadoraque calcula multiplicaçõese
divisõesé umacalculadorainteligente?A inteligênciada calculadoraé delaprópriaou do
engenheiroquea projetou?Seadmitirmosquea calculadorapossuia inteligênciado seu
projetistaestamosafirmandoque a calculadorapossuiinteligência:a inteligênciado seu
projetista. O que é inteligência? 

O significadodo termointeligênciaevoluiumuito ao longodo tempoabsorvendoo
significadode outrostermos.Morais [MOR90] entendequeo termointeligênciaé um dos
termosmais equívocosda filosofia e psicologiaatual sobretudodevido à diversidadede
conteúdosquecarrega.Por vezes,o termointeligênciaaparecesignificandoentendimento,
intelecto, conjunto de funções cognitivas, razão e capacidade de resolver problemas. 

Orador e político romano,Marcus Tullius Cicero [LAR95] (106 a.C - 46 a.C)
traduziudogregoparao latim o termointelligentiaquesignificapenetrardentrodascoisas,
captar a sua intimidade, discernir ou entender a essência.

Modernamente,nãoexisteconsensosobreumadefiniçãode inteligência.Spearman
desabafa:”Nos sucessivoscongressoscomo objetivodedefinir a inteligência,discutem-se
muitasteorias,ouvem-sebrilhantesoradores,mascadaumexpõea suaprópria opinião...
irreconciliável com as demais.” [MOR90] Ainda assim, muitos autores dividem a
inteligênciaemdois tipos: (1) capacidadedecompreenderasrelaçõesqueexistementreos
elementosde umasituação;(2) maneirade aplicarutilmenteas experiênciasadquiridase
retidas na memória.

Na traduçãode Cicero,o termo inteligênciarefere-sea umaatividadepassivaem
relaçãoao meio. Aquele que possuia inteligênciaapenascapta,entendee discernenão
tomandoum papelativo. Modernamente,alémdaatividadepassiva,o serinteligenteexibe
um comportamentoativo tentandoresolverproblemascombaseemsuamemóriaou sendo
criativo.

RobertSternberg[STE95] propõemmuito convincentementequeexistemtrêstipos
deinteligência:(1) inteligênciaanalíticaqueé responsávelpelaanálisee entendimentodos
objetose suasrelações;(2) inteligênciacriativa queé responsávelpelasidéias,criaçõese
capacidadede reagir a eventosdesconhecidos;(3) inteligênciapráticaque é responsável
pela resoluçãode problemasque são diariamenteapresentados.De forma resumida,a
inteligênciaserve para análisee resoluçãode problemas.Os três tipos de inteligência
reunidos devem resultar para aquele que a detém em sucesso na vida real.

Paraque servea inteligência?Por que ela evoluiu com a seleçãonatural?Com o
aparecimentodos cérebrose da inteligência,a memóriae análisedos eventosocorridos
durantea existênciadosserespoderiaserusadacomobasedeconhecimentoparaanalisare
resolvernovosproblemas.Baseadana análisee resoluçãode problemas,essarespostaé
muito semelhante ao que propõe Sternberg para inteligência. 

Durantea atividadeinteligente,a informaçãopreviamenteanalisadaé usadapara
resolvernovosproblemas.De algumaforma,ondeexisteinteligência,existeprocessamento
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de informação.Seráque ondeexisteprocessamentode informaçãoexistealgum tipo de
inteligênciaaindaque restrita?Pararespondertal pergunta,faremosmais uma pergunta.
Paraqueserve o processamentode informação?Não existeprocessamentode informação
sem pretensãode resolverproblemas.A informaçãoé processadaparaao menostentar
resolver algum tipo de problema.Todos os algoritmos e heurísticasexistentestentam
resolverou resolvemalgum tipo de problema.Algoritmos e heurísticassão informações
que descrevemcomo o processamentoda informação deverá ocorrer. Se solucionar
problemasaindaquedeformaalgorítmicaé um tipo deinteligência,entãoo processamento
de informação decorrente dos algoritmos e heurísticas é um tipo de inteligência.

A ciênciadacomputaçãoexigedefiniçõesbemfeitase poucoambígüas.Paraefeito
do presentetexto, sob intensosprotestosde algunsleitores,vamosabordarumadefinição
de inteligência que seja pouco nebulosa e bastante prática.

“ Inteligênciaé a capacidadedeprocessarinformação.Inteligenteé aquele
que processa informação.”

Não é intençãomudar novamenteo significado da palavra inteligência para o
significadoapresentadoanteriormente.A intençãodedefinir inteligênciaserveapenaspara
definir o significado que a palavra inteligência tem no presente texto.

Um cachorro que sabe operar multiplicaçõese divisões tem a capacidadede
processarinformaçãonumérica.Sendoassim,o cachorrotem inteligêncianumérica.Da
mesmaforma,um calculadoratem inteligêncianumérica.Umabactériaqueconsegueler a
informaçãodeseuDNA paraconstruirumacópiadesi mesmapossuiinteligênciaparase
copiar. Obviamente,um neurônio possui inteligência de neurônio. A inteligência do
cérebro é resultado da composiçãodas inteligências de seus neurônios. A classe
“inteligência de um cachorro” é uma especialização da classe “inteligência”.

A memória é um tipo de inteligência? A função memória é um tipo de
processamentode informação?Se pensarmosque a funçãomemóriaconsisteem buscar
uma informaçãorelativa a uma informaçãode entrada,então memória é um tipo de
inteligência.Existirá tantostipos de inteligênciaquantosforem os tipos de processamento
de informação. 

Um programade computadordescrevecomo a informaçãodeve ser processada.
Sendoassim,um programadecomputadordescreveum tipo deinteligência.Um programa
quefoi concebidopararesolverum problemaalgoritmicamenteé um programaquepossui
inteligência algorítmica. Um programaque foi concebidopara resolver um problema
heuristicamente é um programa que possui inteligência heurística. 

7.2 A Necessidade da Evolução e Adaptação do Conhecimento

No início da vida na Terra,a evoluçãodependiasomenteda mutaçãoe da seleção
natural.Não existia o sexopara recombinaro código genético.Todo o conhecimento(
informaçãousadapararesolverproblemas) dosseresprimitivos estavaarmazenadono seu
DNA e o DNA só evoluíapor mutação.A evoluçãoseguiade forma lenta.[SAG77] Uma
bactériausao conhecimentodo seu DNA para construiruma cópia de si mesma.Uma
bactéria é uma máquina auto-replicativa.

Com o aparecimentodo sexo, novas cadeias de DNA eram formadas pela
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combinaçãodeoutrosDNAs. Como sexo,o DNA evoluiumaisrápido.Considerandoque
o DNA possuíao conhecimentousado para a sobrevivênciados seresprimitivos, o
conhecimento dos seres vivos da terra estava evoluindo.[SAG77]

Com o aparecimentodos cérebros,a memória dos eventosocorridos durantea
existênciados serespoderiaser usadacomo basede conhecimentopara resolvernovos
problemas.Nessemomento,os seresvivos quepossuíamcérebrotinhamumaferramenta
que incrementava o seu conhecimento de forma extremamente dinâmica. 

Os seresquepossuemcérebropossuemumabasede conhecimentoextragenético(
fora do genético). Quandoos sereshumanoscomeçama desenhare escreverpondoos
frutos de sua inteligênciafora de seu cérebro,surgeo conhecimentoextrassomático.A
grossomodo,o conhecimentoextrassomáticoé o conhecimentoqueestáarmazenadofora
do corpo. No momentoem que passamosa depositarnão apenaso nossoconhecimento
como tambémos métodospelos quais resolvemosproblemasprocessandoinformação
(inteligência)de tal forma que máquinaspossamsolucionarnossosproblemasde forma
automática,estamosdando um passo tão grande quanto ao inventar a escrita ou
desenvolverum cérebro.Agora,estamosgerandonãoapenasconhecimentoextrassomático
como também inteligência extrassomática.

Vale lembrarque conhecimentoé a informaçãousadapararesolverproblemas.O
DNA armazenao conhecimentode umacélula.Segueumalista comos passosevolutivos
mais importantes no tratamento do conhecimento:

1. DNA.

2. Sexo.

3. Cérebro ou meio de armazenamentode conhecimentofora do DNA ou
conhecimento extragenético.

4. Meio de armazenamentode conhecimentofora do corpo ou conhecimento
extrassomático.

5. Meio de processamentode conhecimentofora do corpo ou inteligência
extrassomática.

Observando-sea lista acima,observa-seque a inteligênciaextrassomáticaé uma
evolução natural do conhecimento extrassomático.
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8 Conclusões

8.1 Introdução

As conclusõesaqui apresentadassão resultadoda composiçãodas conclusões
parciais encontradas ao longo do texto e de utilidade para a ciência da computação. 

8.2 Conclusões na Física

Na secção2.1, foi apresentadaa lei quegarantequea entropiado universonunca
diminui enquantoquea vida dependee procuraa baixaentropia.Foi mostradoquea vida e
a computaçãoincrementama entropiado sistemaem queestãoinseridosincrementandoa
entropia do universo. De certa forma, a vida e a computaçãose alimentamda baixa
entropia. Se a inteligência envolve algum tipo de computação,então a inteligência
incrementaa entropiado universo.Analisandosob outro aspecto,via de regra,tudo que
dissipaenergiae ocorrenaturalmentecom o passardo tempo incrementaa entropia.A
atividade elétrica de uma UCP dissipa energia incrementandoa entropia. A atividade
cerebral também dissipa energia e também incrementa a entropia.

Nas secções2.3 e 2.4, introduzimoso tunelamentoe o princípio da incertezade
Heisenbergrespectivamente.No tunelamento,vimos queo comportamentode um elétron
que tunelaé probabilístico.Não somenteisso, foi apresentadona secção2.4 que não é
possíveldeterminara posiçãoe a velocidadede uma partículaao mesmotempo.Sendo
assim,qualquermodelagemcomputacionalde uma determinadarealidadeenvolveráerro
pelasimplesimpossibilidadede precisarao mesmotempoa velocidadee posiçãode uma
partícula(ver sec.2.4) e pelaimpossibilidadede preverquandoocorreo tunelamento(ver
sec. 2.3).

Na secção2.5 abordamosfundamentosde física quântica.Sea energiasomenteé
verificável em certos níveis enquanto que os níveis intermediários são proibidos
(quantizada),entãodentrodeumacertafaixa,poderemosrepresentara energiaderadiação
em um sistema computacional sem ruído de quantização. Contrariamente às
impossibilidadesde mediçãoe cálculo apresentadasnassecções2.3 e 2.4, a secção2.5
mostraquepodemosincluir a informaçãogeradapelamediçãoda energiade radiaçãoem
um sistema computacional sem ruído de quantização dentro de certos limites.

8.3 Conclusões na Teoria do Caos

No terceirocapítulo,introduzimosa teoriado caos.Usamosa teoriado caospara
mostrar que perturbaçõesmuito pequenasno estadoinicial de um sistemadinâmico
complexo podem acarretarem grandesperturbaçõesposteriores.Quando modelamos
aspectosda realidadepara prever o futuro, pequenoserros de mediçãoe representação
poderão invalidar as previsões.  

Na secção3.4, apresentamosos fractais.Fractaissão estruturasde complexidade
infinita. Seria necessária uma quantidade infinita de memória para armazenar
completamenteum fractal.Por outro lado,umaquantidadefinita e geralmentepequenade
memóriaé necessáriaparaarmazenarasregrasde produçãode um fractal. É interessante
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observarque estruturasde complexidadeinfinita podem ser definidas por regras ou
definições finitas. 

Ainda no capítulo3, usamosa teoriado caospararespondero problemadecomoa
vida sendoum sistemaorganizadoinseridoem um sistemamaior ondea desorganização
nunca diminui, emerge. 

8.4 Conclusões na Computação Biológica

No quarto capítulo, mostramos como a vida apareceu na Terra, como a informação é
organizadaem umamoléculade DNA e um poucode químicaorgânica.Partindodesses
fundamentos,calculamosde formaaproximadaquantosbits de informaçãoexisteno DNA
humano e concluímos que existe cerca de 918 megabytes.

Mostramosnas secções4.3 e 4.4 diversassemelhançasentre a maneiracomo a
informaçãoé processadano DNA e a maneiracomo a informaçãoé processadaem um
computador.Questionamoso poder computacionalde uma bactéria.Mostramosque o
métodopelo qual um computadordetectaa existênciade um virus computacionalem sua
memóriaé extremamentesemelhantea maneirapelaqualumabactériadetectaa existência
de um virus orgânicoem seu interior. Mostramosque existe computaçãoocorrendoem
nível químicoem bactériase célulasde organismossuperiores.Quandoestãoprocessando
moléculas que possuem informação, enzimas estão processando a própria informação.

8.5 Conclusões nos Autômatos Celulares

No quintocapítulo,apresentamosos autômatoscelularese especialmenteo modelo
deJohnH. Conway.O objetivoprocuradopelomodelodeConwayé encontrarvida emum
autômatocelular.Conwayrealmenteacreditaqueexistepossibilidadeda vida evoluir em
seu modelo e isso não ocorreu por falta de imensos recursos computacionais. 

A vida na Terranasceude reaçõesquímicassimples.Soba ótica quea vida é um
sistemacomplexoe a químicaé um sistemasimples,podemosafirmar que um sistema
complexo emergiu de um sistemasimples. Conway criou regras simples em que no
entendimentodelea vida poderiaemergire evoluir.De formamaisabstrata,o queestamos
procurando é se uma estrutura simples poder desvelar uma estrutura complexa. 

Encontramosno modelode Conwaycaose entropia.Sea vida aparecerno modelo
de Conway, ela deverá procurar e se alimentar da baixa entropia.  

8.6 Conclusões na Inteligência Artificial

No sexto capítulo, apresentamosfundamentos de algoritmos e heurísticas.
Apresentamosumaheurísticaparaencontrarquadradosmágicos.A heurísticaapresentada
usa geraçãode números randômicospara selecionarao acasoalguns caminhospara
percorrer.Com umafunçãodeavaliação,eraescolhidaa melhoropçãoentreos caminhos
previamenteselecionados.Considerandoa seleçãorandômica,a heurísticaapresentadanão
cai em ciclos infinitos de execução.
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Na figura 6.5, mostramosque a heurísticapara encontrarquadradosmágicos
apresentacomportamentocaótico lembrando a “borboleta de Lorenz”. Foi mostrado
também que a heurística apresentada pode ser generalizada para alcançar maior espectro.

Paraa geraçãode númerosaleatórios,aproveitamoso estudoda secção2.3 para
propor um gerador de números randômicos baseado na tecnologia do tunelamento.

8.7 Conclusões na Inteligência Extrassomática

No sétimocapítulo,chamamosinteligênciaartificial de inteligênciaextrassomática
e mostramosque a inteligênciaartificial ou extrassomáticaé resultadode um processo
evolutivo na maneiracomoo conhecimentoé usado.Coma inteligênciaextrassomática,o
conhecimento pode ser processado fora de organismos vivos.
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9 Sugestões para Trabalhos Futuros
A enormequantidadede perguntassemrespostafeitas no presentetexto dão uma

idéiada quantidadede trabalhoquehápor serfeito. A físicaaqui apresentadaserestringiu
quasequeexclusivamentea tunelamentoe entropia.RogerPenrose[PEN 94] discutiusobre
a físicado cérebro.Umanovadiscussãoaprofundadasobrea físicaea lógicadamentee do
cérebroaproveitandoconhecimentosda ciência biológica é necessária.Essadiscussão
deveriaavaliarseosneurôniosquemodelamosemnossasredesneuraissãobiologicamente
corretos.Devemosprocurarcaose entropiaemredesneurais.Na simulaçãoapresentadana
tabela3.1 modelamoso tempode forma escalarenquantoquena figura 3.3 modelamoso
tempode forma contínua.Uma discussãosobrea forma comodevemosmodelaro tempo
para a lógica do cérebro deverá ser bastante útil.

Quando abordamoso assuntodos autômatoscelulares, estávamosprocurando
complexidadena simplicidade,vida e reprodução.O mesmotipo de procurapoderiaser
feito emsistemasmultiagentes.Ossistemasmultiagentesaplicam-semuito bema essetipo
de pesquisa.Em analogia a biologia, poderemoscriar agentesmuito simples com
comportamentosemelhanteao de moléculasorgânicas.A complexidadee caosdo sistema
multiagente se dará sobre a simplicidade de cada agente.
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Anexo 1 Códigos Fontes e Programas Executáveis  
Segueem anexoum disquetecom os códigos fontes e executáveisde diversos

modelos apresentadosao longo dessetrabalho. O diretório “/src” contém os fontes
enquanto que o diretório “/bin” contém os executáveispara os sistemasoperacionáis
DOS/WINDOWS.

A tabela3.1foi geradacoma saídado programaTCAOS. As figuras3.1e 3.2 foram
geradascomo programaGRA5PB. A figura 3.4 foi geradacomo programaLORENZ2. A
figura3.5 foi geradapeloprogramaTPASCAL. As figuras3.6,3.7e 3.8 foramgeradaspelo
programaFRACTAL. As trêsimplementaçõesdo Gameof Life descritasno capítulo5 são
referentesaosfontesLIFEDIP1, LIFEDIP2 e LIFEDIP3. As figuras6.1 e 6.2 formafeitas
com o programa MAGIC. A figura 6.5 foi feita pelo programa MSM2.  

O código fonte do Double Fractal é apresentado parcialmente apenas no anexo 3.
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Anexo 2 - O Software Magic Square Maker
Discutimos o que é um quadradomágico e como aplicar uma heurísticapara

encontrarquadradosmágicosnas secções6.6 e 6.7 do presentetrabalho.Baseadonos
princípiosdasecção6.7,foi construídoumprogramaparaencontrarquadradosmágicosem
Delphi 2.0.

Foi construídaa classeTQuad que é responsávelpela geraçãode quadrados
mágicos.O objetoQ6 da classeTQuad é instanciadono móduloprincipaldo programa.O
único detalhetécnico de implementaçãoquenãoé detalhadono capítulo6 e quenãofaz
parte do código de interface é a rotina de avaliação usada. 

Sabendoqueem um quadradomágicoa somadaslinhas,colunase diagonaisdeve
resultarem umaconstanteC, dadaumadisposiçãode matriz viável qualquer,é atribuido
um índice a distânciado quadradomágico calculando-seo somatório das somasdos
módulosdasdiferençasencontradasentrea constanteC e osresultadosatuais.A funçãode
avaliaçãoEvalQuad podeserconsultadano fontequesegueemanexo.Umaotimizaçãoda
função EvalQuad foi implementadacom o nome de EvalQuadWithMax. A função de
avaliaçãosobreumamatriz é bastantelentaquandotem quepercorrertodosos elementos
da matriz. EvalQuadWithMax somenteavalia a matriz completamentequandoela está
muito próxima de um quadrado mágico.

Fig. Anexa 2.1
Tela inicial do Magic Square Maker
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Anexo 3 - O Software Double Fractal
Introdução

O softwareDoubleFractalé um
geradorde fractais destinadoà usuários
quenãopossuemnenhumconhecimento
prévio em teoria do caosou matemática
fractal.Além defractaisbemconhecidos,
5 fractais desenvolvidospelo próprio
autor tambémestãopresentesna versão
2.6. ( ver fig. Anexa 3.1 )

A primeira versãodo software
Double Fractal foi desenvolvida no
períodode dezembrode 1997 a janeiro
de1998.O nomeDoubleFractalsedeve
ao fato de que a versão1.0 ( ver fig.
Anexa3.3 ) geravaapenasdois tipos de
fractais. Esse software se espalhou
rapidamentepela internetsendopossível
fazer download dele em centenasde
mirrors de sites especializados da
internet. 

A medida que novas versões
foram desenvolvidas e o software
ganhavamaturidade,vieramosprimeiros
prêmios. O software Double Fractal
recebeua premiação“pick of the week”
do site http://www.skylarkutilities.com/
em 2 de maio de 1999.( ver fig. Anexa
3.2 ) O softwareDoubleFractalrecebeu
a classificação “TOP” do site
http://www.softseek.com em 12 de
outubro de 1999. O software Double
Fractal foi publicado no CFS “Master
FreewareCollection” CD-ROM edition
5. O Double Fractal 2.6 serápublicado
no CD-ROM que é distribuido
juntamentecom a revistaPC-Activeque
circula na Holanda e Bélgica em
fevereiro de 2000.

A versão 2.6 do Double Fractal exporta seus fractais nos formatos de
imagemWindows/BitMape documentoPOV-Raypermitindoaplicarsuasimagenscomo
superfíciesde outrosobjetos( ver fig. Anexa3.4 ) e gerarbelase misteriosassuperfícies
fractaisem3D. ( ver fig. Anexa3.5 ) Mais informaçõessobresuascapacidadespodemser
encontradas no endereço:
 http://www.schulers.com/fractal/ .

Fig. Anexa 3.1
Tela inicial do Double Fractal V.2.6

Fig. Anexa 3.2
Prêmio ganho pelo Double Fractal
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Fig. Anexa 3.3
Tela inicial do Double Fractal V.1.0A

Fig. Anexa 3.4 - Imagens fractais aplicadas a outras superfícies.

A esquerda, vemos um objeto 3D gerado pelo Star Office 5.0 em que a textura de sua
superfície foi gerada pelo Double Fractal usando o conjunto JP2Set.

A direita, vemos quatro objetos 3D gerados pelo Star Office 5.0 em que as texturas de
suas superfícies foram geradas pelo Double Fractal usando os conjuntos JP1Set

(toróide), JP2Set(esfera grande) e JP3Set.  

Fig. Anexa 3.5 - Imagem gerada pelo POV-Ray usando uma superfície exportada pelo
software Double Fractal.
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Implementação

O DoubleFractalfoi implementadoemDelphi 2.0 usandocercade 2.500linhasde
códigoem ObjectPascal.Paraos desavisados,ObjectPascalé a linguagemqueo Delphi
compila junto com as classese objetos descendentesda Visual ComponentL ibrary.
Duranteo projetoe implementação,houvea preocupaçãode mantero código fracamente
acoplado e fortemente coesivo.

A facilidade de uso do Double Fractal é evidente.Paragerar um fractal, basta
pressionaro botão referenteao fractal escolhido.( ver fig. Anexa 3.1 ) As janelasde
construçãode todosos fractaissãoquaseiguais.Todasas janelasde construção( ver fig.
Anexa 3.5 ) são objetosde classesdescendentesda classeTFormBasicJPSet. A classe
TFormBasicJPSet possui1 Timer que gera eventosa cada2 segundos.Os fractais são
geradosem memóriapor Threadsdescendentesda classeTCalcOnForm. Paragarantir
grandecoesãoe baixo acoplamento,o código que gera o fractal em memórianão é o
mesmoquejoga o fractal no dispositivode saída.Sendoassim,a inteligência(geraçãodo
fractal) está separada da entrada e saída.

Quandoum objetodescendenteda classeTFormBasicJPSet é alocadoe disparado,
eledisparaa execuçãodo seuThreaddescendentede TCalcOnForm quegerao fractalem
memória.Enquantoo Threadestásendoexecutado,o timer disparaa cada2 segundosa
rotinaquejoga o fractal nasaída.É por issoquevemoso fractal sergeradoempulsosque
ocorrem a cada 2 segundos. Considerando a alta localidade do código de TCalcOnForm, ele
é mantido a maior parte do tempo dentro das memórias cache L1 e L2. 

O softwareDouble Fractalpossuicercade 2.500 linhas de código. Sendoassim,
uma abordagemmétodopor método seria impraticável.Serãoapresentadossomenteos
trechos de código mais importantes. Segue a declaração da classe TCalcOnForm:

Fig. Anexa 3.6 - Uma das diversas janelas de construção.
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type TCalcOnForm = class (TThread)

                     FormPai:TFormBasicJPSet;
                     FSet:TBasicSet; { Fractal Set}
                     FCountIter:TCountIterFunction;
                     protected
                       procedure Execute; override;
                     end;

A função FCountIter é a função que gera um ponto do fractal. Na verdade,
FCountIter é um ponteiro que aponta para a função que gera um ponto do fractal. O método
Execute chamaFCountIter paracadapontodo planocomplexoem queo fractal é gerado.
Segue a implementação do método Execute :

procedure TCalcOnForm.Execute;
var X,Y:integer;
    T,L,N:TComplex;
    XBASE,YBASE,DX,DY:extended;
begin
XBASE:=FormPai.XBASE;
YBASE:=FormPai.YBASE;
DX:=FormPai.DX;
DY:=FormPai.DY;
L.SetValues(2,2.1,2.2);
T.SetValues(0,0.5,0.6);

FreeOnTerminate := True;
  for Y:=0 to MAXY do        {X}
      begin {external for}
      for X:=0 to MAXX do    {Y}
          begin { internal for }
          T.SetValues(X*DX/MAXX+XBASE,
                      Y*DY/MAXY+YBASE,0);
          FSet.SetValues(L,T);
          FormPai.CEL[Y,X]:=FCountIter(FSet); // gera um ponto do fractal !!!
          end; { internal for }
      FormPai.LastCalculed:=Y;
      if FormPai.WantToQuit then
         begin
         FormPai.InTask:=False;
         exit;
         end;
      end; {external for}

end; { of procedure }

A regiãoretangulardoplanocomplexoemqueo fractalégeradoé definidapordois
pontos:(XBASE ; YBASE) e (XBASE + DX ; YBASE+DY). As constantesMAXX e
MAXY definem a resoluçãoda imagema ser geradaque normalmenteé 500x400.Para
geraro fractal de Mandelbrot,a funçãoFCountIter deveserligadaem tempodeexecução
com a funçãoCountMandelIter. Observea semelhançade CountMandelIter com o fonte
apresentado na secção 3.5 do presente trabalho.
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function CountMandelIter(M:TBasicSet):longint;
const MAXITER=200;
var iter:longint;
    Z,C:TComplex;
begin
iter:=0;
C:=M.T;
Z.SetValues(0,0,0);
while (iter < maxiter) and (Z.X*Z.X+Z.Y*Z.Y < 10000)
   do begin
      Z:=PlusComplex(SquareComplex(Z),C);
      iter:=iter+1
      end;
CountMandelIter:=iter;
end;

Mais informaçõesvocê encontrarávia WWW em http://www.schulers.com/fractal
ou na secção 3.5 do presente trabalho. 

Fig. Anexa 3.7 - Licença e Direitos
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