
1 
 

 

 

Inovações Tecnológicas – Março 2021 

São apresentadas as informações sobre: motor de dobra pode ser construído sem quebrar leis 

da física; simulação de 4.000 universos pretende solucionar mistério do Big Bang; e luz 

converte semicondutor em metal instantaneamente.  Vejam como a tecnologia está evoluindo 

de forma surpreendente. 

1 – Motor de dobra pode ser construído sem quebrar leis da Física 

 

Os motores de dobra acabam de entrar no reino do "permitido pela Física". 

[Imagem: NASA] 

1.1 - Motor de dobra realístico 

A ideia de construir um "motor de dobra" saiu do reino da ficção para o reino das teorias 
científicas por meio do físico mexicano Miguel Alcubierre, em 1944. 

Alcubierre propôs um esquema para construir um motor de dobra que não é especificamente 
um motor, mas uma bolha que faria com que o espaço-tempo à frente da bolha se contraísse, 
expandindo-se logo atrás dela - a espaçonave poderia literalmente surfar dobrando o espaço-
tempo, sem nenhuma aceleração e sem entrar em conflito com a Teoria da Relatividade. 

O problema é que, para construir essa nave em forma de gota, seria necessário um tipo de 
matéria exótica, com energia negativa, o que fez grande parte dos físicos torcerem o nariz para 
a teoria porque não existe comprovação de que tal material seja factível. 

Agora, contudo, dois físicos publicaram o primeiro modelo de motor de dobra que não fere 
nenhum conceito da física e não exige nenhuma matéria exótica e nenhum ingrediente que já 
não esteja incluído nas teorias físicas aceitas pela comunidade científica. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=viagem-espacial-acima-velocidade-luz-possivel&id=010130121120
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=%22motor%20de%20dobra%22
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1.2 - Motor de dobra genérico 

"Muitas pessoas no campo da ciência estão cientes do motor de Alcubierre e acreditam que os 
motores de dobra não são físicos [não são possíveis pela Física] por causa da necessidade de 
energia negativa," disse Alexey Bobrick, da Universidade Lund, na Suécia. 

"Isso, no entanto, não é mais correto; seguimos em uma direção diferente da NASA e outros 
[pesquisadores], e nossa pesquisa mostrou que existem, na verdade, várias outras classes de 
motores de dobra na Relatividade Geral. Em particular, formulamos novas classes de soluções 
de motores de dobra que não requerem energia negativa e, assim, tornam-se físicos," 
completou. 

Na verdade, o modelo criado pela dupla é genérico, unificando todas as propostas de motores 
de dobra feitas anteriormente, sendo o motor de Alcubierre apenas um desses casos. 

 

Curiosamente, o motor de dobra precisa ter um formato plano ou 

muito achatado - quase como um disco voador. 

[Imagem: Applied Physics] 

1.3 - Física e matematicamente possível 

A Teoria da Relatividade proíbe que qualquer coisa viaje acima da velocidade da luz, mas isso 
não vale para o próprio tecido do espaço-tempo, que pode se curvar em qualquer velocidade. 
Assim, a proposta é construir uma nave com uma densidade suficiente para fazer o espaço-
tempo se curvar. Quanto mais fina for a parte frontal da nave, menos massa será necessário 
para conseguir isso. 

Além de que tudo agora cabe direitinho dentro das teorias, o resultado final não é tão diferente 
das propostas anteriores. 

Uma das novidades é que, enquanto nas propostas anteriores o motor de dobra não é realmente 
um motor, mas uma esfera que surfa por ondas do espaço-tempo, pelo novo modelo o motor 
de dobra exigirá propulsão, consistindo de um casco externo, com o formato o mais próximo 
possível de um disco, feito de matéria comum ou exótica, que surfará inercialmente depois de 
ter atingido uma velocidade determinada. 

"Apresentamos o primeiro modelo geral para motores de dobra subluminais de energia positiva, 
esfericamente simétricos; a construção de soluções para motores de dobra superluminais que 
satisfazem as desigualdades quânticas; fornecemos otimizações para a métrica de Alcubierre, 
que diminui as necessidades de energia negativa em duas ordens de magnitude; e introduzimos 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=%22energia%20negativa%22
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um motor de dobra espaçotemporal no qual a capacidade de espaço e a taxa de tempo podem 
ser escolhidas de maneira controlada," escreveram eles. 

 

Há também propostas para criar motores de antimatéria. 

[Imagem: ALPHA/Nature Physics/Chukman So/Wurtele Research 

Group] 

1.4 - Espécie interestelar 

O fato de ser matemática e fisicamente possível, não significa que agora ficou fácil construir um 
motor de dobra. 

A nova teoria torna isso possível, mas ainda exigirá o uso de materiais com uma densidade 
inalcançável pelos meios tecnológicos disponíveis, devido à massa necessária para construir essa 
nave-motor. 

Isso, contudo, não tira o entusiasmo da dupla. 

"Embora ainda não possamos quebrar a velocidade da luz, não precisamos fazer isso para nos 
tornarmos uma espécie interestelar. Nossa pesquisa de propulsão de dobra tem o potencial de 
nos unir a todos," disse Gianni Martire, coautor da proposta. 

Bibliografia: 
Artigo: Introducing physical warp drives 
Autores: Alexey Bobrick, Gianni Martire 
Revista: Classical and Quantum Gravity 
Vol.: Accepted Manuscript 
DOI: 10.1088/1361-6382/abdf6e 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=especial-antimateria-tanques-armadilhas-antimateria&id=010130150707
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2 - Simulação de 4.000 universos pretende solucionar mistério do Big Bang 

 

A ideia é girar o tempo ao contrário para ver se chegamos à situação 

descrita pela teoria do Big Bang. 

[Imagem: The Institute of Statistical Mathematics/NAOJ] 

2.1 - Hiperinflação 

Astrônomos japoneses conseguiram rodar com sucesso um "simulador de universos", 
submetendo variadas condições para que o modelo criasse 4.000 universos virtuais. 

O objetivo deste primeiro teste era avaliar se, juntamente com dados observacionais da 
atualidade, o método pode definir melhores restrições à inflação, um dos eventos mais 
enigmáticos da história do Universo. 

A inflação foi um ajuste inserido do modelo do Big Bang, segundo o qual o Universo teria 
passado por uma breve época de crescimento exponencial logo após a grande explosão que o 
originou - o crescimento teria sido de um trilhão de trilhões de vezes em menos de um 
trilionésimo de trilionésimos de microssegundo. 

Embora ninguém tenha uma proposta amplamente aceita das razões que teriam levado a essa 
rápida expansão, sua existência pode explicar certas observações cosmológicas, além de 
justificar a criação de flutuações de densidade que teriam afetado a distribuição da matéria para 
que as galáxias se desenvolvessem. 

Assim, mapear a distribuição das galáxias pode descartar vários modelos de inflação que não 
correspondam aos dados observados. 

A expectativa é que o simulador encurte o tempo de observação necessário para distinguir essas 
várias teorias de inflação. 

2.2 - Girar o relógio para trás 

Ocorre que outros processos além da inflação também afetam a distribuição das galáxias, 
tornando difícil derivar informações sobre a inflação diretamente de observações da estrutura 
em grande escala do Universo, a teia cósmica composta por incontáveis galáxias. Em particular, 
o crescimento de grupos de galáxias impulsionado pela gravidade pode obscurecer as flutuações 
de densidade primordiais. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=infla%C3%A7%C3%A3o
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=teia-cosmica&id=010130140122
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O que o simulador, criado por Masato Shirasaki e colegas do Observatório Astronômico Nacional 
do Japão, essencialmente faz é "girar o relógio do Universo ao contrário" e ir removendo os 
efeitos gravitacionais. Em seguida, os astrônomos verificam se cada universal virtual de fato 
corresponde com o que as teorias dizem sobre o nosso Universo primordial. 

"Descobrimos que esse método é muito eficaz," disse Shirasaki. "Usando este método, podemos 
verificar as teorias da inflação com cerca de um décimo da quantidade de dados. Este método 
pode encurtar o tempo de observação necessário nas próximas missões de pesquisa de galáxias, 
como o SuMIRe, pelo Telescópio Subaru." 

Mas, além de checar os dados dos universos virtuais com novas observações, a equipe precisará 
incorporar nas simulações todos os dados já coletadas da teia cósmica que estão sendo feitas 
pelo consórcio SDSS, que está criando um mapa 3D do Universo. 

Bibliografia: 
Artigo: Constraining primordial non-Gaussianity with postreconstructed galaxy bispectrum in 
redshift space 
Autores: Masato Shirasaki, Naonori S. Sugiyama, Ryuichi Takahashi, Francisco-Shu Kitaura 
Revista: Physical Review D 
 
Vol.: 103, 023506 
 
DOI: 10.1103/PhysRevD.103.02 

3 -  Luz converte semicondutor em metal instantaneamente 

 

O pulso de luz converte o semicondutor em condutor em apenas 

0,00000000000002 segundo. 

[Imagem: Samuel Palato] 

3.1 - Semicondutor vira metal 

Um semicondutor pode ser convertido em metal - tornar-se totalmente condutor -, e então de 

volta, tudo feito à distância simplesmente disparando luz sobre o material. 

Esta descoberta tem potencial para simplificar drasticamente a fabricação de produtos 
eletrônicos - de computadores a chips para automóveis - e ainda aumentar a velocidade de 
processamento. 

Embora a condutividade dos semicondutores - os materiais de que são feitos os transistores - 
possa ser alterada por um processo químico chamado "dopagem", esta técnica utilizada hoje 
pela indústria eletrônica tem limitações: As propriedades do material podem ser alteradas, mas 
permanecerão assim permanentemente. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=SDSS
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=mapa-3d-universo-nao-soluciona-questao-aceleracao-expansao-cosmica&id=010130200721
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=semicondutores
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=transistores
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O que Lukas Gierster e Julia Stähler, do Instituto Fritz Haber, na Alemanha, descobriram agora é 
uma forma de fazer um material alternar entre propriedades diferentes - isolante, semicondutor 
e condutor - de forma reversível, usando apenas luz. 

Hoje, os chips em geral precisam de materiais condutores para conduzir a eletricidade, materiais 
semicondutores para fabricar os transistores, e materiais isolantes, para separar uns dos outros. 

"Basicamente, o ideal é ter apenas um material que faça tudo, sempre que precisar," comentou 
a professora Julia Stähler. 

3.2 - Fotodopagem 

Os pesquisadores estavam estudando o óxido de zinco, um semicondutor bem conhecido, 
quando descobriram que, ao atingi-lo com um laser, simplesmente iluminando-o, a superfície 
do semicondutor se tornava um excelente condutor elétrico, basicamente se convertendo em 
metal - e vice-versa. 

Essa "fotodopagem" é obtida por fotoexcitação, ou energização pela luz: A luz modifica as 
propriedades eletrônicas de tal forma que os elétrons passam a se mover livremente de repente, 
permitindo que uma corrente elétrica flua. Assim que a luz é desligada, o material volta 
rapidamente a ser um semicondutor. 

"Este mecanismo é uma descoberta completamente nova e surpreendente," disse Gierster. 
"Três coisas em particular nos surpreenderam: Por um lado, que a dopagem por luz e a química 
se comportam de forma muito semelhante, apesar de serem mecanismos fundamentalmente 
diferentes; dois, que mudanças gigantescas podem ser obtidas mesmo com uma potência de 
laser muito baixa; e, três, que ligar e desligar o metal acontece muito rapidamente." 

De fato, a conversão de semicondutor em metal leva apenas 20 femtossegundos, o que é 
0,00000000000002 segundo, ou 20-15 segundo. Em outras palavras, a luz é um interruptor 
ultrarrápido que tem a "força" de alterar as propriedades semicondutoras do óxido de zinco 
para um comportamento metálico reversível. 

3.3 - Velocidade e simplicidade 

Esta descoberta pode ser altamente benéfica para aparelhos de alta frequência e transistores 
ultrarrápidos, controlados opticamente, aumentando a velocidade de processamento e 
simplificando o projeto dos dispositivos. "Nossos aparelhos podem se tornar mais rápidos - e, 
portanto, mais inteligentes," disse Stähler. "A comutação ultrarrápida e de baixa potência das 
propriedades de condução nos fornecerá alta velocidade e flexibilidade de projeto." 

A equipe já está testando outros semicondutores utilizados pela indústria, para ver se o 
mecanismo é geral ou apenas uma anomalia do óxido de zinco. 

Bibliografia: 

Artigo: Ultrafast generation and decay of a surface metal 

Autores: Lukas Gierster, S. Vempati, Julia Stähler 

Revista: Nature Communications 

Vol.: 12, Article number: 978 

DOI: 10.1038/s41467-021-21203-6 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=fotodopagem
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4 - Origem da vida: Evolução darwiniana começou antes da própria vida? 

 

Experimentos mostram que unidades pré-vida podem se organizar a partir do 

caos.[Imagem: LMU] 

4.1 - Como sair do caos para a vida 

Antes do surgimento da vida na Terra, muitos processos físico-químicos em nosso planeta eram 
altamente caóticos. Uma infinidade de pequenos compostos e polímeros de comprimentos 
variados, compostos de subunidades (como as bases encontradas no DNA e no RNA), estavam 
presentes em todas as combinações concebíveis. 

Antes que processos químicos semelhantes à vida pudessem surgir, o nível de caos nesses 
sistemas teve que ser reduzido de alguma forma. 

Uma equipe de físicos da Universidade Ludwig-Maximilians de Munique, na Alemanha, acaba 
de demonstrar experimentalmente que características básicas de polímeros simples, 
juntamente com certos aspectos do ambiente pré-biótico, podem dar origem a processos de 
seleção que reduzem a desordem. 

Desde publicações anteriores, o grupo de pesquisa vinha explorando como a ordem espacial 
poderia ter-se desenvolvido em câmaras estreitas e cheias de água em rochas vulcânicas porosas 
no fundo do mar. Esses estudos mostraram que, na presença de diferenças de temperatura e 
de um fenômeno convectivo, conhecido como efeito Soret, os filamentos de RNA poderiam ser 
acumulados localmente em várias ordens de magnitude de uma maneira dependente do 
comprimento. 

"O problema é que as sequências de bases das moléculas mais longas que se obtém são 
totalmente caóticas," explica o professor Dieter Braun. 

As ribozimas evoluídas (enzimas baseadas em RNA) têm uma sequência de bases muito 
específica, que permite que as moléculas se dobrem em formas particulares, enquanto a grande 
maioria dos oligômeros formados na Terra primitiva provavelmente tinham sequências 
aleatórias. 

"O número total de possíveis sequências de base, conhecido como 'espaço de sequência', é 
incrivelmente grande," acrescenta Patrick Kudella, que liderou esta nova pesquisa. "Isso torna 
praticamente impossível montar as estruturas complexas características das ribozimas 
funcionais, ou moléculas comparáveis, por um processo puramente aleatório." 



8 
 

 

Há cientistas tentando criar vida inorgânica usando mecanismos 

darwinianos.[Imagem: Cronin Group] 

4.2 - Polimerização e ligadura 

Isso levou a equipe a suspeitar que a extensão das moléculas para formar oligômeros maiores 
estaria sujeita a algum tipo de mecanismo de pré-seleção. Como na época da origem da vida 
havia apenas alguns poucos processos físicos e químicos muito simples, em comparação com os 
sofisticados mecanismos de replicação das células, a seleção de sequências deve ter-se baseado 
no ambiente e nas propriedades dos oligômeros. 

Para garantir a função catalítica e a estabilidade dos oligômeros, é importante que eles formem 
fitas duplas, como a conhecida estrutura helicoidal do DNA. Esta é uma propriedade elementar 
de muitos polímeros e permite complexos químicos formados por partes com fita simples e 
parte com fitas duplas. 

As partes de fita simples podem ser reconstruídas por dois processos. Primeiro, pela chamada 
polimerização, na qual as fitas são completadas por bases simples, para formar as fitas duplas 
completas. O outro é o que se conhece como ligadura, um processo no qual oligômeros mais 
longos são unidos. Aqui, ambas as partes de fita simples e dupla são formadas, o que permite 
um maior crescimento do oligômero. 

"Nosso experimento começa com um grande número de fitas curtas de DNA, e em nosso sistema 
modelo para os primeiros oligômeros usamos apenas duas bases complementares, adenina e 
timina," conta Braun. "Assumimos que a ligadura de fitas com sequências aleatórias leva à 
formação de fitas mais longas, cujas sequências de bases são menos caóticas." 

A equipe então analisou as misturas de sequências produzidas nesses experimentos usando um 
método que também é usado na análise do genoma humano. O teste confirmou que a entropia 
da sequência, isto é, o grau de desordem ou aleatoriedade nas sequências recuperadas, foi de 
fato reduzida nestes experimentos. 

 

Outros querem que robôs sofram evolução em outros mundos.[Imagem: Ferrante et al.] 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=vida-inorganica&id=020160110913
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=evolucao-robotica-ajudar-explorar-outros-mundos&id=010180150917
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4.3 - Vida a partir do caos 

Os pesquisadores também conseguiram identificar as causas dessa ordem "autogerada", um 
processo conhecido como auto-organização. Eles descobriram que a maioria das sequências 
obtidas caiu em duas classes - com composições de base de 70% de adenina e 30% de timina, 
ou vice-versa. 

"Com uma proporção significativamente maior de uma das duas bases, a fita não se dobra sobre 
si mesma e permanece como um parceiro de reação para a ligadura," explicou Braun. Assim, 
dificilmente quaisquer fitas com metade de cada uma das duas bases seriam formadas na 
reação. "Também vimos como pequenas distorções na composição da sopa de DNAs curtos 
deixam padrões distintos dependentes da posição, especialmente nas longas fitas resultantes," 
acrescentou. 

O resultado surpreendeu os pesquisadores porque uma fita de apenas duas bases diferentes, 
com uma relação específica entre bases, tem modos de se diferenciar muito limitados. "Apenas 
algoritmos especiais podem detectar detalhes tão surpreendentes," disse Annalena Salditt, 
coautora do estudo. 

Em conclusão, os experimentos mostram que as características mais simples e fundamentais 
dos oligômeros e de seu ambiente podem fornecer a base para processos seletivos. 

Mesmo em um sistema modelo simplificado, vários mecanismos de seleção podem entrar em 
ação, os quais têm um impacto no crescimento da fita em diferentes escalas de comprimento e 
são o resultado de diferentes combinações de fatores. 

De acordo com Braun, esses mecanismos de seleção foram um pré-requisito para a formação 
de complexos cataliticamente ativos como as ribozimas e, portanto, desempenharam um papel 
importante no surgimento da vida a partir do caos. 

Bibliografia: 

 

Artigo: Structured sequences emerge from random pool when replicated by templated ligation 

Autores: Patrick W. Kudella, Alexei V. Tkachenko, Annalena Salditt, Sergei Maslov, Dieter Braun 

Revista: Proceedings of the National Academy of Sciences 
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