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Inovações Tecnológicas – Fevereiro 2021 

São apresentadas as informações sobre: novo motor magnético levará naves mais rápido e 

mais longe; magnetosfera da Terra pode ajudar a semear água na lua; laser fica imune à 

atmosfera, testa Einstein e pode revolucionar as comunicações. Vejam como a tecnologia está 

evoluindo de forma surpreendente. 

1 – Novo motor magnético levará naves mais rápido e mais longe 

 

Fatima Ebrahimi posa diante da concepção artística de uma nave 

para viagens espaciais de longa duração. 

[Imagem: Elle Starkman/PPPL/ITER] 

1.1 - Motor-foguete 

Um novo tipo de motor-foguete pode ajudar a levar a humanidade para além das cercanias da 
Terra. 

Esta é a proposta de Fatima Ebrahimi, do Laboratório Princeton de Física do Plasma, nos EUA. 

O novo motor é uma variação dos conhecidos motores iônicos, já usados em várias missões. 

A diferença é que, em lugar da eletricidade usada para acelerar o plasma nos motores iônicos 
atuais, o novo motor usará magnetismo. 

Os campos magnéticos serão usados para fazer com que partículas de plasma - um gás 
eletricamente carregado, também conhecido como quarto estado da matéria - sejam ejetadas 
para fora do foguete e, por causa da conservação do momento, impulsionem o veículo para 
frente. 

O conceito envolve acelerar as partículas do plasma usando a reconexão magnética, um 
processo encontrado em todo o Universo, incluindo a superfície do Sol, onde as linhas do campo 
magnético convergem, separam-se repentinamente e depois se unem novamente, produzindo 
muita energia. A reconexão também ocorre dentro dos reatores de fusão nuclear em forma de 
anel, conhecidos como tokamaks. 

"Eu venho cozinhando esse conceito há algum tempo," disse Ebrahimi. "Tive a ideia em 2017 
enquanto estava sentada em uma varanda e pensando sobre as semelhanças entre o 
escapamento de um carro e as partículas de escapamento de alta velocidade criadas pelo 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=%22motor%20i%C3%B4nico%22
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=%22reconex%C3%A3o%20magn%C3%A9tica%22
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=tokamak
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Experimento Nacional Torus Esférico (NSTX), o precursor da principal instalação de fusão do 
laboratório. Durante sua operação, este tokamak produz bolhas magnéticas, chamadas 
plasmoides, que se movem a cerca de 20 quilômetros por segundo, o que me pareceu um 
bocado com um impulso." 

 

Princípio de funcionamento do motor alfvênico, em que campos magnéticos ejetam o 

plasma para produzir empuxo. 

[Imagem: Fatima Ebrahimi] 

1.2 - Motor de plasma magnético 

Os atuais motores de plasma, que usam campos elétricos para impulsionar as partículas, 
produzem um impulso específico muito baixo, o que limita seu uso a naves sem muita pressa, 
que podem aguardar longos períodos de aceleração, até atingir uma velocidade razoável. 

Mas as simulações feitas em computador por Ebrahimi indicam que seu novo conceito pode 
gerar escapes do motor com velocidades de centenas de quilômetros por segundo, o que é pelo 
menos 10 vezes mais do que os motores iônicos atuais. 

Esse ganho deve-se às chamadas ondas de Alfvén (Hannes Alfvén [1908-1995]), um tipo de onda 
magnetohidrodinâmica de baixa frequência que se propaga na direção do campo magnético, 
através da oscilação dos íons no plasma - por isso Ebrahimi chama seu conceito de "motor 
alfvênico". 

"As viagens de longa distância levam meses ou anos porque o impulso específico dos motores 
de foguetes químicos é muito baixo, então a nave demora um pouco para ganhar velocidade," 
disse ela. "Mas se fizermos propulsores baseados na reconexão magnética, poderemos concluir 
missões de longa distância em um período de tempo mais curto." 
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Os plasmoides são um elemento importante para o ganho de potência do motor magnético 

de plasma. 

[Imagem: Fatima Ebrahimi] 

1.3 - Vantagens do motor iônico magnético 

O conceito de motor iônico magnético tem algumas outras vantagens. 

A primeira delas é que é possível acelerar e desacelerar o motor-foguete, o que pode ser feito 
simplesmente variando a intensidade dos campos magnéticos aplicados. 

Além disso, o novo propulsor produz movimento ejetando não apenas as partículas de plasma, 
mas também as tais bolhas magnéticas, ou plasmódios, que adicionam potência à propulsão. 

Finalmente, ao contrário dos motores iônicos elétricos, os campos magnéticos no conceito de 
Ebrahimi permitem que o plasma dentro do propulsor consista em átomos pesados ou leves, 
uma flexibilidade que permitirá ajustar a quantidade de impulso para cada missão específica. 
"Enquanto outros propulsores requerem gás pesado, feito de átomos como o xenônio, neste 
conceito você pode usar qualquer tipo de gás que quiser," disse Ebrahimi. E gases mais leves são 
interessantes porque átomos menores podem se mover mais rapidamente. 

"O próximo passo é construir um protótipo," anunciou a pesquisadora. 

Bibliografia: 

Artigo: An Alfvenic reconnecting plasmoid thruster 
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2.0 – Magnetosfera da Terra pode ajudar a semear água na Lua 

 

 

Impressão artística da magnetosfera, com o "vento da Terra" composto de íons de oxigênio 

(cinza) e íons de hidrogênio (azul brilhante), que poderiam reagir na superfície lunar para 

criar água. A Lua passa mais de três quartos de sua órbita no vento solar (amarelo), e o 

quarto restante protegida pela magnetosfera terrestre. 

[Imagem: E. Masongsong/UCLA EPSS/ NASA GSFC/SVS] 

2.1 - Água na Lua 

Usando dados de três sondas espaciais diferentes, astrofísicos acreditam ter encontrado mais 
uma explicação para formação de água na Lua: a magnetosfera da Terra. 

Antes da era Apolo, a Lua era considerada um deserto seco devido às temperaturas extremas e 
à aspereza do ambiente espacial que "toca" diretamente a superfície do satélite. 

Desde então, muitos estudos, alguns bastante controversos, descobriram água lunar: Gelo em 
crateras polares, água presa em rochas vulcânicas e inesperados depósitos de ferro oxidado no 
solo lunar. Apesar de todas essas alegadas "descobertas", ainda não há uma confirmação 
verdadeira da extensão ou da origem da água da superfície lunar. 

Considerando que a água lunar realmente exista, a teoria mais aceita pelos cientistas é que íons 
de hidrogênio carregados positivamente e impulsionados pelo vento solar bombardeiam a 
superfície lunar, onde reagem espontaneamente para formar moléculas hidroxila (OH-) ou água 
molecular de verdade (H2O). 

Agora, uma equipe internacional afirma que o vento solar pode não ser a única fonte de íons 
formadores de água na Lua. 

Eles demonstraram que partículas da Terra podem "semear" a Lua com os elementos 
necessários para formar a água. 

2.2 - Magnetosfera semeando água 

Embora o vento solar seja uma provável fonte de água na superfície lunar, os modelos de 
computador preveem que até a metade da água que se forma deve evaporar e desaparecer em 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=nasa-anuncia-descoberta-agua-lua-versao-2020&id=010130201026


5 
 

regiões de alta latitude durante os cerca de três dias da Lua Cheia, quando nosso satélite é 
envolto pela magnetosfera da Terra. 

A magnetosfera é essencialmente a região sob influência do campo magnético da Terra. Mas, 
como sua forma é moldada pelo vento solar - ela se parece com um cometa - a região também 
possui conteúdo material, na forma de um plasma rarefeito. No lado da Terra que está voltado 
para o Sol, a magnetosfera avança cerca de 12 a 15 raios terrestres; no lado noturno, a chamada 
cauda da magnetosfera se estende por mais de 100 raios terrestres, portanto muito além da 
órbita da Lua. 

Surpreendentemente, a análise mais recente dos mapas de hidroxila feitos pela sonda espacial 
indiana Chandrayaan-1 indica que os íons OH- da superfície lunar não desaparecem durante o 
período de blindagem da magnetosfera. Acreditava-se que o campo magnético da Terra 
bloqueasse o vento solar, de forma que qualquer água não seria regenerada mais rápido do que 
seria perdida, mas os dados mostram que não é bem assim. 

Comparando uma série temporal dos mapas de hidroxila superficial antes, durante e depois do 
trânsito da magnetosfera, os pesquisadores argumentam que a água lunar pode ser 
reabastecida por fluxos de íons magnetosféricos, também conhecidos como "vento da Terra". 

A presença desses íons derivados da Terra perto da Lua foi confirmada pela sonda espacial 
japonesa Kaguya, enquanto as observações das sondas Themis-Artemis foram usadas para 
traçar o perfil das características distintivas dos íons no vento solar, versus aqueles dentro do 
vento da Terra. 

Observações anteriores da Kaguya durante a Lua Cheia detectaram altas concentrações de 
isótopos de oxigênio que vazaram da camada de ozônio da Terra e se incrustaram no solo lunar, 
juntamente com uma abundância de íons de hidrogênio na vasta atmosfera estendida do nosso 
planeta, conhecida como exosfera. 

Esses fluxos combinados de partículas da magnetosfera são fundamentalmente diferentes 
daqueles do vento solar. Assim, defende a equipe, os mapas da Chandrayaan-1 coletados na Lua 
Cheia refutam a hipótese de blindagem e, em vez disso, sugerem que a própria magnetosfera 
terrestre cria uma "ponte de água" que pode reabastecer a Lua. 

 

Os argumentos da equipe são bem fundamentados. Agora só falta encontrar a água na 

superfície da Lua. 

[Imagem: H. Z. Wang et al. (2021)] 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=sons-espaco-ajudam-proteger-satelites-comunicacao&id=010130170724
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=mapa-da-agua-na-lua&id=010130170914
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=mapa-da-agua-na-lua&id=010130170914
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=vento-terrestre-transporta-oxigenio-lua&id=010130180112
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=vento-terrestre-transporta-oxigenio-lua&id=010130180112
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=Artemis
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2.3 - Controvérsias e outras luas 

Apesar dos argumentos, o estudo continua sendo controverso porque o instrumento Mapeador 
da Mineralogia da Lua, feito pela NASA, e que foi à Lua a bordo da sonda indiana Chandrayaan-
1, detectou hidroxila, e não água molecular. 

A equipe reconhece que uma confirmação plena da sua hipótese vai exigir o lançamento de 
novas sondas espaciais equipadas com espectrômetros de mapeamento de hidroxila/água com 
grande largura de banda e sensores de partículas em órbita e na superfície lunar. 

Apesar disso, os argumentos da equipe levantam a interessante hipótese de que o vento solar 
e os ventos planetários podem semear água em outras luas e corpos planetários. 
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3 - Laser fica imune à atmosfera, testa Einstein e pode revolucionar 
comunicações 

 

A tecnologia também ajudará a melhorar a óptica adaptativa dos telescópios. 

[Imagem: ICRAR] 

3.1- Laser ignora atmosfera Pesquisadores australianos estabeleceram um recorde 

mundial para a transmissão mais estável de um feixe de laser através da atmosfera. 

A equipe combinou a tecnologia de "estabilização de fase" com terminais ópticos autoguiados 
avançados para, segundo eles, "eliminar efetivamente a turbulência atmosférica". 

A tecnologia permitiu que sinais de laser fossem enviados de um ponto a outro com uma 
precisão tão alta que a técnica pode ser usada para testar a teoria da relatividade geral de 
Einstein. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=Chandrayaan
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=Chandrayaan
https://arxiv.org/abs/1903.04095
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=%22%C3%B3ptica%20adaptativa%22
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=raios-laser
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"Podemos corrigir a turbulência atmosférica em 3D, ou seja, esquerda-direita, cima-baixo e, 
criticamente, ao longo da linha de voo. É como se a atmosfera em movimento tivesse sido 
removida e não existisse. [A técnica] nos permite enviar sinais de laser altamente estáveis 
através da atmosfera, mantendo a qualidade do sinal original," disse Benjamin Dix-Matthews, 
da Universidade Oeste da Austrália. 

A tecnologia de estabilização de fase por trás desse link com qualidade recorde foi 
originalmente desenvolvida para sincronizar os sinais de entrada do radiotelescópio SKA 
(Square Kilometer Array), um projeto multibilionário que finalmente deverá começar a ser 
construído este ano, na Austrália Ocidental e na África do Sul. Já os terminais autoguiados a 
equipe desenvolveu do zero. 

 

O equipamento está pronto para ser usado. 

[Imagem: Dix-Matthews et al. - 10.1038/s41467-020-20591-5] 

3.2 - De Einstein a minérios no subsolo 

O recorde da equipe não é pequeno: O resultado é o método mais preciso do mundo para 
comparar o fluxo de tempo entre dois locais separados usando um sistema de laser 
transmitido pela atmosfera. 

"Se você tem um desses terminais ópticos no solo e outro em um satélite no espaço, pode 
começar a explorar a física fundamental. Tudo, desde testar a teoria da relatividade geral de 
Einstein com mais precisão do que nunca, até descobrir se as constantes físicas fundamentais 
mudam com o tempo," disse o professor Sascha Schediwy. 

As medições precisas da tecnologia também têm usos práticos em ciências da terra e geofísica. 

"Por exemplo, esta tecnologia pode melhorar os estudos baseados em satélite de como o 
lençol freático muda ao longo do tempo, ou para procurar depósitos de minério no subsolo," 
acrescentou Schediwy. 

E existem outros benefícios potenciais, como as comunicações ópticas, um campo emergente 
que usa a luz para transportar informações. As comunicações ópticas podem transmitir dados 
com segurança entre os satélites e a Terra com taxas de dados muito mais altas do que as 
comunicações de rádio atuais. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=maior-radiotelescopio-do-mundo-mais-proximo-da-realidade&id=010805080428
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=maior-radiotelescopio-do-mundo-mais-proximo-da-realidade&id=010805080428
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"Nossa tecnologia pode nos ajudar a aumentar a taxa de dados dos satélites para o solo em 
ordens de magnitude," disse o professor Schediwy. "A próxima geração de satélites de coleta 
de megadados seria capaz de colocar informações críticas no solo mais rapidamente." 
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