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NASA DESCOBRE GIGANTESCA FENDA 
DE 112 QUILÓMETROS NA ANTÁRTIDA  

A frase-chave de 2017 tem que ver com as 
realidades paralelas criadas pela ciência e pela 
tecnologia – de ambientes de realidade virtual 
a criações de inteligência artificial, passando 
pela terraformação de outros planetas. É ler, 
para não sermos surpreendidos pelo futuro. 
O Future Today Institute lança há uma década 
o Relatório de Tendências Tecnológicas para o 
ano que se segue. O trabalho é feito a partir de 
um mecanismo científico que analisa em contí-
nuo as práticas tecnológicas e científicas que 
irão ajudar a definir o futuro. 
Se é verdade que o mundo é cada vez mais com-
plexo e o futuro se parece cada vez mais com 
um filme de ficção científica, são relatórios co-
mo estes que nos ajudam a antecipar o que aí 
vem e a adaptar comportamentos para os incluir 
nas nossas vidas. Seguem-se seis tendências 
para 2017 e três produtos inovadores que já 
aplicam algumas dessas tendências. 

Inteligência artificial 
A inteligência artificial é 
uma escolha óbvia nesta 
lista, tão óbvia que está 
contida dentro de prati-
camente todas as outras 
áreas de destaque. Como 

explica este relatório, há dois tipos de inteligên-
cia artificial: uma fraca, outra forte. A primeira 
verifica-se nos sistemas de recomendação típi-
cos da Internet (sejam os produtos da Amazon, 
as músicas do Spotify ou os textos para ler a 
seguir no PÚBLICO). A segunda é a que permite 
a um sistema computacional tomar decisões de 
forma integrada, por enquanto ainda no campo 
da ficção científica. 
Alguns dos aspectos mais sedutores do próximo 
ano neste campo estarão na evolução da apren-
dizagem que os sistemas artificiais poderão 
fazer – os algoritmos que lhes dão origem irão 
induzir uma auto-aprendizagem a partir de uma 
enorme quantidade de dados disponíveis. Um 
dos bons exemplos com conclusão para o próxi-
mo ano é o Watson, da IBM, que está a  
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O colapso da plataforma de gelo de Larsen C 
vai acelerar o degelo e fará as plataformas 
continentais da Antártida “escorregarem” 
para o mar. 

Aviões da NASA descobriram numa das plata-
formas de gelo mais vulneráveis da Antártida 
uma fenda gigante de 112 quilómetros de ex-
tensão, cuja aparência aponta para o início do 
colapso desta massa de gelo e a formação de 
um mega-iceberg de 6,5 mil quilómetros qua-
drados. 

Os climatologistas, oceanógrafos e outros cien-
tistas acreditaram durante muito tempo que as 
mudanças climáticas ameaçavam destruir prin-
cipalmente as reservas setentrionais de gelo da 
Terra — as plataformas de gelo da Gronelândia 
e a calote polar norte. 

Porém, nos últimos anos, essa visão começou a 
mudar, porque os cientistas encontraram evi-
dências de que o primeiro gelo a desapare-
cer será não o do norte, mas algumas das pla-
taformas de gelo da Antártida, que está a ra-
char de dentro para fora, levando a um aumen-
to catastrófico do nível do mar.(…)as últimas 
imagens aéreas, obtidas pela NASA no fim de 
novembro e no início de dezembro, mostram 
agora que na plataforma de gelo de Larsen C, a 
última parte do maciço de gelo de Larsen B, 
surgiu uma fenda gigante com 112 quilóme-
tros de comprimento, cerca de 100 metros de 
largura e 500 metros de profundidade. (…) 
Entretanto, a fenda continua a crescer rapida-
mente e, com a chegada do verão no hemisfé-
rio sul, a plataforma de gelo de Larsen C tornar
-se-á um iceberg gigante, cuja área irá atingir 
cerca de 6.500 quilómetros quadrados. 

Ou seja, algo um pouco maior do que todo o 
Algarve, que tem uma área aproximada de 
5.000 quilómetros quadrados… 

O colapso da plataforma de gelo de Larsen 
C vai acelerar o degelo – o que levará as plata-
formas de gelo continentais da Antártida, que 
hoje são mantidas na sua posição pelo maciço 
de gelo marinho, a “escorregarem” para o mar. 
12-12-2016 / Foto: John Sonntag / NASA / Christopher Michel / 
Wikimedia / por SN / Zap AEIOU 

AS NOVAS REALIDADES EM QUE VAMOS 
VIVER  

Marte recriado para receber os humanos, com 
atmosfera e água, será uma das tendências científi-
cas mais discutidas em 2017.  

aprender a ler e interpretar imagens radioló-
gicas para inferir o historial clínico de pacien-
tes. E, regressando ao relatório, a tendência 
será a de deixar de programar os computado-
res. No futuro os computadores “serão trei-
nados como cães”. 
Robótica 

Várias evoluções no cam-
po da robótica permitem 
antever novidades muito 
interessantes para o 
próximo ano. Uma área a 

merecer especial atenção é a dos robôs coo-
perativos, que juntam várias máquinas para 
executar funções de forma coordenada – de 
forma bem mais evoluída do que aquela que 
se vê numa linha de montagem. 
Também os robôs de companhia apresentam 
uma lógica promissora, especialmente por-
que será uma forma de a robótica entrar no 
mercado de massas. Com o envelhecimento 
geracional que se verifica nos países ociden-
tais, a tendência para desenvolver robôs de 
companhia será crescente. Nesse sentido, o 
mercado líder para estas transições será o 
Japão, onde o envelhecimento é maior e o 
investimento tecnológico está mais canaliza-
do para aí. 
Realidade misturada 

Este é um novo termo 
que junta todas as 
várias tendências que 
relacionam o mundo 
real e a experiência 
em ambientes virtu-

ais: a realidade aumentada, que sobrepõe 
uma camada virtual ao ambiente que rodeia 
o utilizador; a realidade virtual, que coloca o 
utilizador num ambiente totalmente virtual, 
já usado em jogos e filmes pioneiros; as câ-
maras especiais de 360 graus que criam vídeo 
e imagem em rotação completa; os produtos 
que apresentam hologramas, que são ima-
gens tridimensionais, a partir de ecrãs co-
mo smartphones. 
Estas aplicações vão começar a ser frequen-
tes na indústria de entretenimento (jogos, 
filmes de terror, pornografia, clips musicais, 
etc.), seguindo, aliás, a tendência deste ano. 
Mas também deverão começar a invadir o 
ambiente profissional, com apresentações 
tridimensionais que ultrapassam o Power-
Point normal e com câmaras de 360 graus 
para aplicações de segurança e transmissão 
desportiva, entre muitos outros exemplos. 
Também vale a pena estar atento a aplica-
ções de realidade virtual para tratar doenças 
como depressões e stress pós-traumático, 
bem como mecanismos de marketing para 
levar produtos até potenciais clientes. 
(continua) 
13-12-2016 / Texto: Diogo Queiroz de Andrade / Ilustração: Mariana 
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