
 
 

Inovações Tecnológicas – JUNHO 2020 

É apresentada a informação de que raios cósmicos podem ter moldado a vida, a inovação de 
motores de foguetes de detonação para produzir foguetes melhores e mais baratos e a 
construção do protótipo do primeiro radar quântico, ponto de ruptura no sensoriamento de 
Defesa. Reflitam e desfrutem. 

1 - Raios cósmicos podem ter moldado a vida  

Taylor Kubota - Universidade de Stanford - 22/05/2020 

 

A quiralidade das moléculas biológicas - suas versões destras e canhotas - pode ter sido 

gerada pela incidência dos raios cósmicos. 

[Imagem: Simons Foundation] 

 

1.1 - Quiralidade da vida 

Antes de haver animais, bactérias ou mesmo DNA na Terra, moléculas autorreplicantes estavam 
evoluindo lentamente da matéria simples rumo à vida. 

Dois pesquisadores da Universidade de Stanford, nos EUA, levantaram agora a hipótese de que 
essa interação entre proto-organismos antigos e os raios cósmicos possa ser a responsável por 
uma preferência estrutural crucial, chamada quiralidade, nas moléculas biológicas. Se a ideia 
deles estiver correta, isso sugere que toda a vida em todo o Universo poderia compartilhar a 
mesma preferência quiral. 

A quiralidade, também conhecida como lateralidade, refere-se à existência de versões 
espelhadas das moléculas. Assim como nossas mãos esquerda e direita, duas formas quirais de 
uma mesma molécula têm formas que são uma reflexo da outra, mas não se alinham se forem 
postas uma sobre a outra. 

Em todas as principais biomoléculas - aminoácidos, DNA, RNA - a vida usa apenas uma forma de 
lateralidade molecular. Se a versão espelhada de uma molécula for substituída pela versão 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=principios-universais-automontagem&id=010165200518
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=principios-universais-automontagem&id=010165200518
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=quiralidade
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=universo-e-cosmologia
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regular dentro de um sistema biológico, o sistema geralmente funcionará mal ou deixará de 
funcionar completamente. No caso do DNA, um único açúcar na posição incorreta atrapalharia 
a estrutura helicoidal estável da molécula. 

Louis Pasteur descobriu essa homoquiralidade biológica em 1848. Desde então, os cientistas 
debatem se a lateralidade da vida seria obra do acaso ou de alguma influência determinística 
desconhecida. Pasteur levantou a hipótese de que, se a vida é assimétrica, isso pode ser devido 
a uma assimetria nas interações fundamentais da física que existe em todo o cosmos. 

"Nós propomos que a lateralidade biológica que testemunhamos agora na Terra deve-se à 
evolução em meio à radiação magneticamente polarizada, onde uma pequena diferença na taxa 
de mutação pode ter promovido a evolução da vida baseada no DNA, em vez de em sua imagem 
espelhada," disse Noemie Globus, que propôs a nova interpretação com seu colega Roger 
Blandford. 

 

Os raios cósmicos ultra-energéticos são detectados por tanques de água especiais, 

conhecidos como detectores de Cherenkov, uma espécie de telescópio que os físicos usam 

para tentar decifrar os raios cósmicos. 

[Imagem: ASPERA/G.Toma/A.Saftoiu] 

1.2 - Polarização magnética vinda do espaço 

Os raios cósmicos - que a rigor são partículas e não raios - são uma forma abundante de radiação 
de alta energia que se origina de várias fontes em todo o Universo, incluindo estrelas e galáxias. 
Depois de atingir a atmosfera da Terra, os raios cósmicos acabam se degradando em partículas 
fundamentais, criando um chuveiro de partículas. No nível do solo, a maioria dos raios cósmicos 
existe apenas como partículas conhecidas como múons. 

Os múons são partículas instáveis, que existem por meros 2 milionésimos de segundo. Mas, 
como eles viajam próximo da velocidade da luz, já foram detectados a mais de 700 metros 
abaixo da superfície da Terra. Eles também são polarizados magneticamente, o que significa 
que, em média, os múons compartilham a mesma orientação magnética. Quando os múons 
finalmente decaem, eles produzem elétrons com a mesma polarização magnética. 

Os dois pesquisadores acreditam que essa capacidade de penetração dos múons permite que 
eles e seus elétrons-filhos possam afetar as moléculas quirais na Terra e em qualquer outro lugar 
do Universo. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=chuva-particulas-cosmicas-emite-ondas-radio-atmosfera&id=010130140725
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=fisicos-entender-raios-cosmicos&id=010130150112
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=fisicos-entender-raios-cosmicos&id=010130150112
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=raios-cosmicos-nascem-supernovas&id=010130130218
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=telescopio-cherenkov-quer-desvendar-luzes-altissima-energia&id=010130170623
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=m%C3%BAons
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"Somos irradiados o tempo todo por raios cósmicos," explicou Globus. "Seus efeitos são 
pequenos, mas constantes em todos os lugares do planeta onde a vida pode evoluir, e a 
polarização magnética dos múons e dos elétrons é sempre a mesma. E, mesmo em outros 
planetas, os raios cósmicos teriam os mesmos efeitos". 

 

A dupla propôs experimentos para testar sua hipótese - aqui e no espaço. 

[Imagem: Globus & Blandford - 10.3847/2041-8213/ab8dc6] 

1.3 - Teste da hipótese 

A hipótese dos dois pesquisadores é que, no início da vida na Terra, essa radiação constante e 
consistente afetou a evolução das duas formas de vida espelhadas de maneiras diferentes, 
ajudando uma a prevalecer em relação à outra. Essas pequenas diferenças na taxa de mutação 
teriam sido mais significativas quando a vida estava começando e as moléculas envolvidas eram 
muito simples e mais frágeis. Nessas circunstâncias, a influência quiral dos raios cósmicos, 
pequena mas persistente, poderia ter produzido a lateralidade biológica única que vemos hoje. 

Globus e Blandford sugerem experimentos que podem ajudar a provar ou refutar sua hipótese 
dos raios cósmicos. Por exemplo, eles gostariam de testar como as bactérias respondem à 
radiação com diferentes polarizações magnéticas. "Experimentos como esse nunca foram 
realizados e estou empolgada para ver o que elas nos ensinariam. Surpresas surgem 
inevitavelmente de trabalhos adicionais sobre tópicos interdisciplinares," afirmou Globus. 

Os pesquisadores também esperam por amostras orgânicas eventualmente coletadas de 
cometas, asteroides ou de Marte para ver se elas também exibem um viés quiral. 

"Essa ideia conecta a física fundamental e a origem da vida," disse Blandford. 
"Independentemente de estar ou não correta, fazer a ponte entre esses campos muito 
diferentes é emocionante e um experimento bem-sucedido deve ser interessante". 

Bibliografia: 
Artigo: The Chiral Puzzle of Life 
Autores: Noemie Globus, Roger D. Blandford 
Revista: Astrophysical Journal Letters 
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2 - Motor de detonação promete foguetes melhores e mais baratos 

 

Protótipo do motor de detonação rotativa usado por Koch para desenvolver seu modelo. 

[Imagem: James Koch/Universidade de Washington] 

2.1 - Motor-foguete de detonação 

É preciso muito combustível para lançar algo no espaço usando um foguete - várias vezes mais 
combustível do que carga útil. 

Mas pode haver opções mais leves e mais baratas: um tipo especial de motor-foguete, chamado 
motor de detonação rotativa, promete tornar os foguetes não apenas mais econômicos, mas 
também mais leves e menos complicados de se construir. 

Há apenas um problema: Até hoje, esse tipo de motor tem-se mostrado imprevisível demais 
para ser usado em um foguete real. 

Um motor de foguete convencional funciona queimando continuamente o combustível e, em 
seguida, empurrando-o para fora da parte traseira do motor, criando empuxo que faz o foguete 
subir. Mas subir de forma controlada exige um adicional nada desprezível, na forma de 
máquinas e bombas para direcionar e controlar a reação de combustão. 

Em um motor de detonação, por sua vez, o que há é uma sequência de explosões pulsadas, com 
a onda de choque fazendo naturalmente tudo por conta própria, sem precisar da ajuda de 
equipamentos acessórios. 

"Um mecanismo de detonação rotativa adota uma abordagem diferente de como ele queima o 
propelente. Ele é feito de cilindros concêntricos. O propelente flui no espaço entre os cilindros 
e, após a ignição, a rápida liberação de calor forma uma onda de choque, um forte pulso de gás 
com pressão e temperatura significativamente mais altas, que se movem mais rápido que a 
velocidade do som. 

"Esse processo de combustão é literalmente uma detonação - uma explosão - mas, após essa 
fase inicial de partida, o que vemos é uma sequência de pulsos de combustão estáveis, que 
continuam consumindo o propelente disponível. Isso produz alta pressão e temperatura que 
impulsionam os gases de exaustão na parte traseira do motor em alta velocidade, o que gera 
empuxo," explica James Koch, da Universidade de Washington, nos EUA. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=foguetes
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=motores
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                               Diagrama do motor de detonação. 

               [Imagem: James Koch et al. - 10.1103/PhysRevE.101.013106] 

2.2 - Modelo matemático 

O problema é que, mesmo com toneladas de dados gerados por experimentos realizados desde 
a década de 1960, até hoje os físicos e engenheiros não entendem o que está acontecendo 
dentro do motor. Afinal, uma vez que você detona algo, ele simplesmente explode de forma 
violenta - ou para de explodir, e o motor morre. 

Então, Koch decidiu desenvolver um modelo matemático que descreva em detalhes, passo a 
passo no tempo, como funcionam os motores de detonação. 

Para isso, ele desenvolveu um motor experimental de detonação rotativa que permite controlar 
diferentes parâmetros, incluindo o crítico espaçamento entre os cilindros. Em seguida, ele 
gravou os processos de combustão com uma câmera de alta velocidade. Cada experimento dura 
apenas 0,5 segundo, mas uma câmera que grava 240.000 quadros por segundo permitiu ver o 
que estava acontecendo dentro do motor em câmera lenta. 

 

Os motores a detonação também podem ser usados na geração de energia e como motores 

para aviões do futuro. 

[Imagem: Afthon/Divulgação] 

Com os dados, a equipe conseguiu desenvolver um modelo matemático que permitiu pela 
primeira vez prever as condições nas quais um motor de detonação rotativa se torna estável ou 
instável. O modelo também permite avaliar o desempenho de um motor específico. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=motor-detonacao&id=010170150429
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=motores-aviao-inovacoes-radicais&id=010170180928
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=motores-aviao-inovacoes-radicais&id=010170180928
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"Meu objetivo aqui era apenas reproduzir o comportamento dos pulsos que vimos - garantir que 
a saída do modelo seja semelhante aos nossos resultados experimentais," disse Koch. "Eu 
identifiquei a física subjacente e como [os pulsos] interagem. Agora eu posso pegar o que fiz 
aqui e torná-lo quantitativo. A partir daí, poderemos conversar sobre como criar um motor 
melhor". 

2.3 - Foguete a hidrogênio 

Jonathan Sosa e Kareem Ahmed, da Universidade da Flórida Central, também estão trabalhando 
no seu próprio motor de detonação, mas eles adotaram uma abordagem mais prática: encontrar 
o melhor propelente para manter o foguete estável. 

"Nosso estudo apresenta, pela primeira vez, evidências experimentais de uma detonação segura 
e funcional de um propulsor de hidrogênio e oxigênio em um motor de foguete de detonação 
rotativa," disse Ahmed. 

Em seu protótipo, as explosões sequenciais são sustentadas pela injeção de hidrogênio e 
oxigênio no sistema, nas quantidades certas. 

"Nós tivemos que ajustar os tamanhos dos jatos que liberam os propelentes para melhorar a 
mistura de uma composição local do hidrogênio e do oxigênio," disse Ahmed. "Então, quando a 
explosão giratória ocorre nesta mistura fresca, ela ainda continuará sustentada. Porque se a 
mistura tiver sua composição ligeiramente diferente, ela tenderá a desinflar ou queimar 
lentamente, em vez de detonar." 

Os resultados práticos com o hidrogênio já ecoaram pela comunidade científica, com várias 
equipes anunciando que irão desengavetar seus protótipos e testar o controle da mistura de 
hidrogênio. De posse do modelo matemático desenvolvido por Kock, agora há uma chance real 
de que os motores-foguete de detonação possam sair das pranchetas e criar uma nova geração 
de foguetes menores e mais baratos. 

Bibliografia: 
Artigo: Mode-locked rotating detonation waves: Experiments and a model equation 
Autores: James Koch, Mitsuru Kurosaka, Carl Knowlen, J. Nathan Kutz 
Revista: Combustion and Flame 
Vol.: 101, 013106 
DOI: 10.1103/PhysRevE.101.013106 
 
Artigo: Experimental evidence of H2/O2 propellants powered rotating detonation waves 
Autores: Jonathan Sosa, Robert Burke, Kareem A. Ahmed, Daniel J. Micka, John W. 
Bennewitz, Stephen A. Danczyk, Eric J. Paulson, William A. Hargus Jr 
Revista: Physical Review E 
Vol.: 214, Pages 136-138 
DOI: 10.1016/j.combustflame.2019.12.031 
 

3 - Construído primeiro protótipo de radar quântico 

3.1 - Radar quântico 

Físicos do Instituto de Ciência e Tecnologia da Áustria construíram o primeiro protótipo de um 
radar que usa o entrelaçamento quântico como método de detecção de objetos à distância. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=hidrogenio
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=%22entrela%C3%A7amento%20qu%C3%A2ntico%22
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Essa integração da mecânica quântica em equipamentos pode impactar significativamente as 
indústrias biomédica e de segurança. 

O entrelaçamento quântico - ou emaranhamento - é um fenômeno físico pelo qual duas 
partículas permanecem interconectadas, compartilhando características físicas, 
independentemente da distância entre elas. 

 

Ilustração do radar quântico, que deverá ter usos mais imediatos na saúde, detectando 

problemas sem a necessidade de biópsias. 

[Imagem: IST Austria/Philip Krantz] 

O novo tipo de tecnologia de detecção - chamada iluminação quântica de micro-ondas, mas mais 
conhecida como radar quântico - utiliza fótons de micro-ondas entrelaçados como método de 
detecção. 

O protótipo mostrou-se capaz de detectar objetos em ambientes térmicos "barulhentos", onde 
os sistemas de radar clássicos geralmente falham. 

Como funciona em temperaturas criogênicas, a exemplo de equipamentos como a tomografia, 
a tecnologia é vista como promissora principalmente para scanners de imagens biomédicas de 
potência ultrabaixa - o objeto a ser detectado pode estar em temperatura ambiente. Mas há 
também quem se arrisque a dizer que os radares quânticos poderão anular a tecnologia dos 
aviões invisíveis. 

3.2 - Como funciona o radar quântico 

O princípio de funcionamento do radar quântico é simples: Em vez de usar micro-ondas "no 
atacado", dois grupos de fótons, chamados de sinal e inativo, ou intermediário, são 
entrelaçados. Os fótons de sinal são enviados para o objeto de interesse, enquanto os fótons 
intermediários são medidos em relativo isolamento, livres de interferências e ruídos. 

 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=radar-quantico&id=010170121220
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=radar-quantico&id=010170121220
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No radar quântico, a medição é feita no conjunto de fótons que nunca vai até o objeto. 

[Imagem: Shabir Barzanjeh et al. - 10.1126/sciadv.abb0451] 

Quando os fótons de sinal são refletidos pelo objeto, o entrelaçamento entre eles e os fótons 
inativos é perdido, mas uma pequena quantidade de correlação sobrevive, criando uma 
assinatura que descreve a existência ou a ausência do objeto, independentemente do ruído no 
ambiente. Ou seja, um grupo de fótons atinge o objeto, e as informações são lidas nos seus 
parceiros entrelaçados, que nunca vão até o objeto. 

O processo é basicamente o mesmo usado recentemente para criar uma câmera quântica, que 
literalmente fotografa o que nunca visualizou. 

"O que nós demonstramos é uma prova de conceito para o radar quântico de micro-ondas," 
disse Shabir Barzanjeh, que já havia ajudado a desenvolver os princípios teóricos da tecnologia 
de radar quântico em 2015. "Usando o entrelaçamento gerado a alguns milésimos de grau acima 
do zero absoluto (-273,14 °C), conseguimos detectar objetos de baixa refletividade a 
temperatura ambiente". 

3.3 - Vantagens do radar quântico 

Embora o entrelaçamento quântico em si seja frágil por natureza, o radar quântico tem algumas 
vantagens sobre os radares clássicos convencionais. 

Por exemplo, em baixos níveis de energia, os sistemas de radar convencionais normalmente 
sofrem de baixa sensibilidade, tendo dificuldade em distinguir entre a radiação refletida pelo 
objeto e o ruído de fundo que ocorre naturalmente. 

A iluminação quântica oferece uma solução para esse problema, uma vez que as semelhanças 
entre o sinal e os fótons intermediários gerados pelo entrelaçamento quântico tornam mais 
eficaz distinguir os fótons de sinal (recebidos do objeto de interesse) do ruído gerado no 
ambiente. 

Bibliografia: 
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