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Inovações Tecnológicas – Novembro/2019 

São apresentadas aqui, a bateria de lítio (Nobel de Química de 2019), 

a bateria de cálcio que pode substitui-la, o sensor sem baterias que 

pode monitorar os oceanos, a Estufa Espacial que pode produzir 

alimentos em Marte e o motor fotônico que poderá impulsionar as 

naves interespaciais em futuro próximo. Apreciem e reflitam! 

1 - Nobel de Química premia descoberta das baterias de lítio 

Com informações da Fundação Nobel - 09/10/2019 

 
Cada um dos pesquisadores levará um terço do prêmio. 
[Imagem: Niklas Elmedhed/Nobel Media] 

 
Nobel para as baterias de lítio 

John B. Goodenough (Universidade do Texas em Austin, EUA), M. Stanley 
Whittingham (Universidade de Binghamton e Universidade Estadual de Nova York, 
EUA) e Akira Yoshino (Universidade de Meijo, Japão) foram agraciados com o Prêmio 
Nobel de Química de 2019 "pelo desenvolvimento das baterias de íons de lítio". 

As baterias de íons de lítio são usadas em todo o mundo para alimentar os aparelhos 
eletrônicos portáteis que usamos para comunicar, trabalhar, estudar, ouvir música e 
buscar conhecimento. Elas também permitiram o desenvolvimento de carros elétricos 
com maior autonomia e o armazenamento de energia de fontes renováveis, 
como energia solar e energia eólica. 

Embora já existissem baterias químicas na Antiguidade, e a invenção das baterias 
modernas seja creditada a Alessandro Volta, em 1800, os fundamentos das baterias 
de íons de lítio foram lançadas durante a crise do petróleo, na década de 1970. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=baterias
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=energia-solar
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=energia-eolica
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Bateria de Whittingham 

 

[Imagem: Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences] 

Stanley Whittingham trabalhou no desenvolvimento de métodos que poderiam levar a 
tecnologias de energia sem combustíveis fósseis. Ele começou pesquisando 
supercondutores e descobriu um material extremamente rico em energia, que ele usou 
para criar um catodo inovador em uma bateria de lítio. Isso foi feito a partir do 
dissulfeto de titânio que, em nível molecular, possui espaços que podem abrigar - 
intercalar - íons de lítio. 

O anodo da bateria era parcialmente feito de lítio metálico, que possui um forte 
impulso para liberar elétrons. Isso resultou em uma bateria capaz de gerar pouco mais 
de dois volts. No entanto, o lítio metálico é reativo e a bateria era muito explosiva para 
ser viável. 

 
Bateria de Goodenough 

 

[Imagem: Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences] 

John Goodenough previu que o catodo teria um potencial ainda maior se fosse 
fabricado usando um óxido metálico, em vez de um sulfeto metálico. Após uma busca 
sistemática, em 1980 ele demonstrou que o óxido de cobalto com íons de lítio 
intercalados podia produzir até quatro volts. Este foi um avanço importante e levaria a 
baterias de capacidade muito maior. 

 
Bateria de Yoshino 
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[Imagem: Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences] 

Usando o catodo de Goodenough como base, Akira Yoshino criou a primeira bateria 
comercialmente viável de íons de lítio, em 1985. 

Em vez de usar o reativo lítio no anodo, ele usou coque de petróleo, um material de 
carbono que, como o óxido de cobalto do catodo, pode intercalar íons de lítio. 

O resultado foi uma bateria leve e resistente que podia ser recarregada centenas de 
vezes antes que seu desempenho se deteriorasse. As primeiras baterias de lítio 
chegaram ao mercado em 1991. 

A vantagem das baterias de íons de lítio é que elas não são baseadas em reações 
químicas que destroem os eletrodos, mas em íons de lítio que fluem para frente e para 
trás entre o anodo e o catodo. 

2 – Cálcio pode substituir lítio nas baterias e ajudar o planeta 

 
 

 
 
 

 

[Imagem: Brett Savoie - Caltech/Purdue] 

Baterias de cálcio 

O lítio é muito bom para baterias e tem prestado bons serviços - não por acaso, 
a invenção das baterias de lítio acaba de ganhar o Nobel. 

Mas o lítio é caro e suas reservas são escassas. 

Então, que tal substituí-lo por um material barato e abundante: o cálcio, por exemplo? 

Um novo químico, que acaba de ser sintetizado por Zhenyou Li, do Instituto Helmholtz 
de Ulm, na Alemanha, pode abrir o caminho para a fabricação de baterias à base de 
cálcio, que podem ser mais seguras e mais baratas do que os atuais modelos à base 
de lítio. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=baterias
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=nobel-quimica-2019-premia-descoberta-baterias-litio&id=010115191009
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Baterias com anodos feitos de cálcio - uma substância mais abundante - podem ser 
mais sustentáveis e mais seguras do que baterias com anodos de lítio. 

Para comparação, os anodos das baterias de íons de lítio atuais são feitos de carbono, 
apresentando uma capacidade volumétrica de 777 mAh/cm-3. As alternativas 
atualmente pesquisadas incluem a fabricação de anodos de sódio, cálcio e magnésio, 
que apresentam densidades de 1.128, 2.073 e 3.832 mAh/cm-3, respectivamente. 

Mas os pesquisadores que trabalham com baterias de cálcio não contavam ainda com 
um eletrólito adequado, o meio através do qual a carga elétrica flui dentro de uma 
bateria. 

Li e seus colegas criaram um novo tipo de sal de cálcio reagindo um composto de 
cálcio com um composto contendo flúor. 

O material resultante conduz eletricidade com mais eficiência do que qualquer 
eletrólito à base de cálcio já relatado. 

Ele também conduz íons com eficiência em uma tensão mais alta do que outros 
eletrólitos à base de cálcio, o que facilitará a fabricação dos primeiros protótipos de 
baterias de cálcio, que a equipe planeja fazer a seguir. 

Bibliografia: 
 
Artigo: Towards stable and efficient electrolytes for room-temperature rechargeable 
calcium batteries 
Autores: Zhenyou Li, Olaf Fuhr, Maximilian Fichtner, Zhirong Zhao-Karger 
Revista: Energy & Environmental Science 
DOI: 10.1039/c9ee01699f 

3 Sensor sem baterias para monitorar oceanos 

 
O cilindro é o equipamento central, que coleta os dados e os transmite sem 
precisar de baterias. 
[Imagem: Junsu Jang/Fadel Adib] 

Sensores para os oceanos 

Os robôs submarinos têm-se mostrado valiosos para investigar os 
oceanos vastamente inexplorados que cobrem a maior parte do nosso planeta, mas 
alguns pesquisadores já falam em construir uma rede submersa de sensores 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=frota-robos-marinhos&id=010180141010
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=frota-robos-marinhos&id=010180141010
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interconectados que enviem dados continuamente - uma internet das 
coisas subaquática. 

Mas como fornecer energia constante a vários sensores projetados para permanecer 
por longos períodos nas profundezas do oceano? Trocar baterias não é uma opção. 

Junsu Jang e Fadel Adib, do MIT, acreditam ter a solução: um sistema de 
comunicação subaquática sem baterias, que usa energia quase zero para transmitir os 
dados coletados pelos seus sensores. 

Sensor sem baterias 

O sistema utiliza dois fenômenos-chave. Um, o bem conhecido efeito piezoelétrico, 
ocorre quando vibrações em certos materiais geram uma carga elétrica. O outro é 
o retroespalhamento, uma técnica de comunicação comumente usada pelas etiquetas 
RFID - aquelas que disparam os alarmes na saída das lojas quando o caixa se 
esquece de desativá-las -, que transmitem dados refletindo os sinais emitidos pelo 
próprio aparelho feito para ler suas informações. 

Um transmissor envia ondas acústicas através da água em direção ao sensor 
piezoelétrico que armazena os dados. Quando a onda atinge o sensor, o material vibra 
e armazena a carga elétrica resultante. Em seguida, o sensor absorve a onda ou usa a 
energia armazenada para refletir uma onda de volta para um receptor. Alternar entre 
reflexão e não reflexão dessa maneira equivale aos bits: para uma onda refletida, o 
receptor decodifica um 1; para uma onda absorvida, o receptor decodifica um 0. 

 
Esquema do sensor subaquático sem baterias. 
[Imagem: Junsu Jang/Fadel Adib] 

"Uma vez que você tenha um modo de transmitir 1s e 0s, você pode enviar qualquer 
informação," disse Adib. "Basicamente, nós podemos nos comunicar com sensores 
subaquáticos com base apenas nos sinais sonoros cuja energia estamos coletando". 

Em testes em uma piscina, o equipamento coletou medições de temperatura e 
pressão da água, transmitindo os dados a 3 kilobytes por segundo para uma distância 
de 10 metros entre o sensor e o receptor. Para operações em campo, o sistema ainda 
precisará ganhar uma forma de autoindução, em que um elemento da rede alimente o 
outro, até que a informação chegue ao laboratório em terra. 

Uso extraterrestre 

Apesar de ser apenas uma prova de conceito, a dupla acredita que seu sistema de 
sensoriamento sem baterias tem potencial para uso além do nosso planeta. Ele 
poderia ser usado, por exemplo, para coletar dados no oceano de subsuperfície da 
maior lua de Saturno, Titã. Em junho, a NASA anunciou a missão Dragonfly para 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=internet-das-coisas
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=internet-das-coisas
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=baterias
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=%22efeito%20piezoel%C3%A9trico%22
https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=retroespalhamento
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=cassini-oceano-lua-saturno-tita&id=010130120629
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=cassini-oceano-lua-saturno-tita&id=010130120629
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=nasa-lancara-drone-procurar-sinais-vida-lua-tita&id=010130190628
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enviar um drone em 2026 para explorar Titã, pegando amostras de reservatórios de 
água e outros locais. 

"Como você pode colocar um sensor embaixo d'água em Titã que dure por longos 
períodos de tempo em um local difícil de obter energia?" comentou Adib. "Sensores 
que se comunicam sem precisar de uma bateria abrem possibilidades para 
sensoriamento em ambientes extremos." 

Bibliografia: 
 
Artigo: Underwater Backscatter Networking 
Autores: Junsu Jang, Fadel Adib 
Revista: SIGCOMM 2019 Proceedings 
Link: http://www.mit.edu/~fadel/papers/PAB-paper.pdf 

 

4 - Estufa espacial é aprovada em teste na Antártica

 

 
A colheita foi farta e consumiu menos da metade da energia que se esperava - 
mas deu muito trabalho. 
[Imagem: Hanno Muller/AWI] 

Cultivo sem solo 

Pesquisadores da Agência Espacial Alemã (DLR) completaram o primeiro ano de 
testes de uma estufa espacial que está sendo testada na Antártica, chamada Eden 
ISS. 

Os testes comprovaram que uma versão final poderá suprir com folga as 
necessidades dos astronautas não apenas na Estação Espacial Internacional, mas 
também em futuras missões na Lua e em Marte. 

Os pesquisadores ficaram surpresos em ter alcançado os objetivos com muito menos 
energia do que o esperado, e com a dimensão da colheita, está maior do que o 
esperado. 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=nasa-lancara-drone-procurar-sinais-vida-lua-tita&id=010130190628
http://www.mit.edu/~fadel/papers/PAB-paper.pdf
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=prototipo-fazenda-espacial-antartica-faz-primeira-colheita&id=010130180521
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Foram produzidos 268 quilogramas (kg) de alimentos em uma área de 12,5 metros 
quadrados durante os 9,5 meses de safra, incluindo 67 kg de pepino, 117 kg de alface 
e 50 kg de tomate. 

 
Visão artística da estufa espacial em uma base na Lua ou em Marte. 
[Imagem: Liquifer Systems Group] 

Tempo de cultivo 

A carga de trabalho necessária para manter e dar suporte ao sistema, contudo, deverá 
ser reduzida significativamente para economizar um tempo valioso para os 
astronautas. Paul Zabel, o horticultor high-tech da DLR, gastava de três a quatro horas 
por dia de trabalho no cultivo e manutenção. 

"A operação e manutenção da tecnologia da estufa ocupava cerca de dois terços do 
tempo. O terço restante era necessário para a semeadura, colheita e cuidados com as 
plantas. Para uma futura estufa espacial, a carga de trabalho deve ser 
significativamente reduzida," disse ele. 

Além disso, eram necessárias cerca de quatro a cinco horas por dia para 
experimentos. O sistema de cultivo aeropônico - usando luz artificial, soluções 
nutricionais e completamente sem solo - permitiu que as plantas prosperassem. 
Algumas bombas deram problemas intermitentes e os biofilmes nos tanques de 
nutrientes eram inesperadamente fortes, mas tudo isso foi corrigido. 

O consumo de energia foi menos da metade do que a equipe calculava para uma 
estufa espacial, alcançando 0.8 quilowatts por metro quadrado, contra o previsto de 
2,1 quilowatts. 
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O ambiente antártico simula bem o frio e o isolamento do espaço. 
[Imagem: Hanno Muller/AWI] 

Estufa para lançamento ao espaço 

Somando tudo, o projeto mostrou-se factível, e a equipe já esboçou uma versão de 
estufa espacial para lançamento, com a estrutura inteira podendo ser levada ao 
espaço como um único compartimento a bordo de um foguete Falcon 9. 

"Futuras missões espaciais tripuladas de longo prazo exigirão alimentos cultivados 
localmente. A Eden ISS provou a viabilidade de uma estufa espacial na Antártica e, 
assim, demonstrou que essa tecnologia também poderia ser usada para produzir 
alimentos na Lua e em Marte. O conceito de estufa espacial agora apresentado é uma 
base valiosa sobre a qual desejamos desenvolver mais trabalhos de pesquisa," disse 
Hansjorg Dittus, da DLR. 

A operação da estufa antártica continua em andamento e está aberta a grupos de 
pesquisa de todo o mundo. 

5 - Criado motor fotônico, que acionará espaçonaves do futuro apenas com luz 
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[Imagem: BAE Institute] 
Os filmes de ficção científica são muito mais charmosos do que a 
realidade quando o assunto são as naves espaciais. 

Na realidade virtual, motores que emitem apenas luz aceleram as naves 
a velocidades de dobra espacial e levam nossos heróis para mundos 
distantes, senão num piscar de olhos, pelo menos no tempo de um 

intervalo comercial. 

Agora, cientistas do Instituto Bae, nos Estados Unidos, construíram o primeiro motor 
de foguete movido apenas pela luz, trazendo para mais perto da realidade o que a 
ficção não se cansa de apregoar. E, como não poderia deixar de ser movido pela luz 
de um raio laser. 

Fótons 

As partículas de luz, os fótons, têm sido considerados ineficientes para produzir 
empuxo ou propulsão porque eles têm massa igual a zero e não possuem carga 
elétrica. 

Mas, na ciência, as leis não existem para serem sempre seguidas, mas para serem 
modificadas - e isso vai acontecer sempre que elas restringirem a imaginação dos 
cientistas. 

Embora não tenham elaborado nenhuma nova teoria revolucionária da física, a equipe 
do Dr. Young Bae deu um jeitinho para que as teorias atuais não os atrapalhassem. 

Eles resolveram o problema da ineficiência inerente aos fótons fazendo com que 
esses fótons ficassem refletindo inúmeras vezes entre dois espelhos. 

Propulsão de luz 

Utilizando um laser fotônico e um sofisticado sistema de amplificação do feixe de 
fótons, os cientistas demonstraram que a energia fotônica pode gerar uma propulsão 
amplificada entre duas espaçonaves fazendo com que os fótons fiquem refletindo 
milhares de vezes entre as duas. 

Com um fator de amplificação de 3.000, a propulsão fotônica é equivalente ao empuxo 
que atualmente só pode ser gerado por aparatos de laser enormes e com consumo de 
energia elevado demais para serem utilizados em pequenas sondas espaciais ou 
satélites artificiais. 

Voo em formação 
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Embora a propulsão a laser agora demonstrada tenha um sem-número de aplicações 
futuras, os objetivos do Dr. Bae são bastante imediatos. Ele quer utilizar a propulsão 
por fótons para construir conjuntos de pequenas naves espaciais capazes de fazer 
voos espaciais em formação, com uma precisão nanométrica. 

Integrando a propulsão por luz nas chamadas espaçonaves ancoradas - umas 
ancoradas às outras - será possível a construção de gigantescos telescópios 
espaciais, muito mais poderosos do que os atuais. 

A NASA e a Agência Espacial Europeia já têm feito experiências com esse tipo de voo 
coordenado de sondas espaciais, mas as tecnologias de propulsão atuais são muito 
rudimentares para o nível de precisão exigido, por exemplo, de um telescópio espacial, 
cujas imagens são formadas por inúmeros sensores espalhados por centenas de 
metros. 

A propulsão a laser agora demonstrada tem uma precisão 100.000 vezes maior do 
que a precisão dos experimentos de voos espaciais em formação já testados ou em 
estudos. 

 


