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RESUMO: Uma visão geral da física dos plasmas contendo  a busca pela Fusão Termonuclear Controlada  

as  aplicações dos plasmas para a Propulsão (ELÉTRICA) de Satélites e Naves Espaciais  e alguns dos 

experimentos em curso no  Laboratorio de Física dos Plasmas do IF UnB. 



ENERGIA PARA O FUTURO  
A FUSÃO TERMONUCLEAR CONTROLADA , UMA ALTERNATIVA 

ENERGÉTICA BASEADA NA ENERGIA NUCLEAR DE BAIXO IMPACTO 

AMBIENTAL E ALTA EFICIÊNCIA 
 

TOKAMAK  - JET , Oxford-Inglaterra JET- JOINT EUROPEAN TORUS é um empreendimento da 

comunidade econômica europeia de desenvolvimento, 

construção e operação de um grande TOKAMAK (Abrev. 

Maquina Toroidal p/ confinamento magnético de plasmas) 

destinado a mostrar a viabilidade cientifica da FUSÃO 

TERMONUCLEAR CONTROLADA. EM 1999  o JET 

demonstrou que isso era possível através dos chamados 

SUPESHOOTS. Um plasma de alta temperatura foi gerado, 

confinado magneticamente e aquecido a altas temperaturas 

para permitir fusão de átomos, isótopos do gás primordial 

HIDROGÊNIO. O DEUTÉRIO e o TRÍTIO.  

 

Nos SUPERSHOOTS as reações nucleares  foram mantidas por 

segundos e apenas uma pequena percentagem da mistura era de 

Tritio devido a seu grau radioatividade. Os resultados obtidos 

pelo JET foram fundamentais para a decisão de implantar o 

projeto ITER no sul da França.  

 

O projeto ITER vai demonstrar a viabilidade técnica e 

possivelmente comercial do uso da FTC na MATRIZ 

ENERGÉTICA MUNDIAL. 
 

 



CENARIO FUTURO P/ DEMANDA ENERGÉTICA MUNDIAL ATÉ 2100  
Os especialistas prevêm que a demanda global por energia poderá dobrar ou mesmo quadruplicar até 2100. As fontes de energia 

tradicionais como as minerais e até mesmo as renováveis não poderão  atender a toda está demanda 

 

FONTES  DE ENERGIA QUE PODERÃO ATENDER A 

DEMANDA MUNDIAL POR ENERGIA  NO SÉCULO  XXI: 

 

-  MINERAIS (PETROLEO, GÁS E CARVÃO) 

    -Limitadas por vários fatores relativos a custos de exploração e impacto ambiental 

 

- ENERGIAS RENOVÁVEIS (SOLAR, EÓLICA, BIOCOMBÚSTIVEIS) 
- -Cobrem apenas uma baixa percentagem (< 20%) da demanda global 

 

- NUCLEAR ( FISSÃO) – Varios países estão reativando as suas  

USINAS NUCLEARES (Japão, EUA, Alemanha, Inglaterra...) devido ao seu 

baixo impacto no aquecimento global e alta eficiência. No entanto o risco de 

acidentes e o lixo radioativo limitam o aumento de novas centrais nucleares. 

 

- A FUSÃO TERMONUCLEAR CONTROLADA-FTC  poderá 

substituir os reatores a base de Fissão nuclear preencher a 

lacuna energética a partir de 2050 quando, espera-se 

entrarão em operação os primeiros reatores comerciais de 

FTC. 

 

 



ITER-International Tokamak 

Experiment 

• 1o. Reator de Fusão 

Termonuclear que vai 

produzir 1.5 GW de 

potência a partir de 2018 

• Está sendo construído na 

França e deverá custar da 

ordem de US$ 50 bi ao 

seu final em 2030-2040 

• O Brasil foi convidado 

pela EURATON para 

participar do projeto 



-A PROPULSÃO ELÉTRICA é hoje uma das principais opções tecnológicas para propulsão de 

satélites e naves espaciais em missões de longa duração. 

-Alto impulso específico , alta velocidade de exaustão e alta eficiência no uso do propelente em 

forma de plasma são suas principais características. 

 



O principal atrativo da propulsão elétrica  é a sua alta eficiência de 

utilização do gás propelente, em geral Xe. Este é defato um aspecto 

chave para a realização de missões espaciais de longa duração. 
ALGUNS ASPECTOS IMPORTANTES DE MISSÕES ESPACIAIS EM QUE A 

PROPULSÃO ELÉTRICA DESEMPENHA PAPEL FUNDAMENTAL:  

Relação entre a massa do propelente e  a massa do veículo espacial: 

• -Corresponde a 55% - 65%  da massa de satélites estacionários. 

• -Corresponde a 70%-80%  da massa do veículo espacial em missões de espaço                

•                                            profundo a corpos do sistema solar . 

• Mf//Mo- Taxa de uso de propelente     A propulsão elétrica tem a vatagem de permitir: 

- Redução de massa (2x to 3x) para missões LEO 

• Eliminação ou redução do efeito da 
localização da base de lançamento. 

• Maior possibilidade  de reposicionamento do 
veículo espacial; 

• Aumento da janela de lançamento 

• Aumento do tempo de vida de satelites GEO 

pois a propulsão elétrica permite mais tempo 
para manobras de controle de atitude e de orbita. 
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MISSÕES ESPACIAIS RECENTES COM PROPULSORES ELÉTRICOS: 

  

GOCE(ESA)- Low earth orbit satellite for gravitational field mapping,  

HAYABUSA(JAXA))-Sample Return Mission to Asteroid Itokawa,  

MissãoDawn(NASA)-Mission to Ceres and Vesta (minor planets) in the asteroid main belt  region.  

• GOCE(2006-2012) 

Mapeamento do 

campo gravitacional 

da Terra  

• HAYABUSA 1 (2005-

2013)-Encontro e coleta 

de amostra do 

asteroide Itokawa 

• MISSÃO 

DAWN(2007-2015 

• Encontro com os 

asteroides do 

cinturação principal 

Ceres(*) e Vesta 

• (*) Promovido a 

planêta anão 



Missão Espacial da ESA(2006-2012) para Mapeamento do Campo Gravitacional da 

Terra com o satélite de baixa orbita (200km-250km)) GOCE  que utilizou com sucesso 

o propulsor iônico T5 desenvolvido pela emprêsa Inglêsa QINETIQ. 

Variações tridimensionais do campo gravitacional da 

Terra realizadas pelo GOCE.As medidas com 

imagens tridimensionais que mostram uma TERRA 

AMASSADA, refletem a influência das 

cordilheiras(ANDES, EVEREST, ETC) e de grandes 

maciços de rochas onde a densidade é maior . 

As medidas de alta precisão só foram possíveis 

devido as precisas correções efetuadas pelo 

propulsor iônico T5 que mantinha a orbita do satélite 

mesmo com as 

perturbações provocadas pela força de  arrasto 

atmosférico 



A Haybusa 2 foi lançada em dez. 2014 e está a caminho do Asteroide 1999 JU3 TipoC. 

Estas missões só são possíveis porque as naves utilizam propulsão a plasma, ela 

permite(entre outras coisas)realizar manobras em ambiente de microgravidade. 

  
 

• A Haybusa 2 vai 
chegar no 
asteroide em 2018 
coletar a amostra 
de sua superfície 
e retornar para 
Terra em 2020. O 
retorno da nave só 
possível por que a 
propulsão a 
plasma 
economiza muito 
combustível 

 



O QUE É PLASMA ? 

•  

• Plasma  

SIGNIFICADO:  - Material moldável. Assume formatos 

variáveis dependendo das condições externas ( recipiente, 

forças externas). 



SIGNIFICADO ATUAL PARA 

FÍSICA:  

• Gás ionizado composto pôr  partículas 

carregadas e eletricamente neutro; 

• ( cargas positivas = cargas negativas ); 

• Exibe comportamento coletivo através de 

vários tipos de oscilações (ondas de plasma); 

• É a matéria constituinte do sol, vento solar, 

estrelas, nebulosas galáxias, descargas 

elétricas em gases , fogo, maçarico de solda e 

etc; 

 



• 99, 99 % da matéria visível do universo (5% 

do total) está sob forma de plasma; 

• A matéria nos estados  sólido, líquido e 

gasoso só é encontrada em planetas, luas, 

cometas, asteróides ( pequena porção da 

matéria do universo). 



- Galáxia Espiral com seus braços de plasma interestelar em 

rotação. A radiação emitida pelos braços da Via Láctea, é 

estudada pelos astrônomos para a determinação da estrutura 

e evolução da nossa galáxia. A partir da radiação emitida 

pelo plasma no núcleo da galáxia os astrofísicos estão 

descobrindo a existência de grandes buracos negros em seu 

interior   



HISTÓRIA DA FÍSICA DOS PLASMAS 

• Michael Faraday (1835) – Descobridor da 

indução eletromagnética. Observou pela 

primeira vez estruturas gasosas luminosas 

em  laboratório, identificadas por ele como 

um novo estado da matéria. 

 



W. Crooks, P. Townsend e J. J. Thonson (1895) – 

Primeiras observações sistemáticas de descargas 

elétricas com gases em vácuo que culminaram com a 

descoberta do elétron pôr J. J. Thonson (Prêmio 

Nobel em 1906). 



• H. Mott-Smith e I. Langmuir (1926) – 

Primeiras medidas das características 

básicas da matéria em forma de plasma. 

• I. Langmuir utilizou pela primeira vez a 

palavra plasma para designar este novo 

estado da matéria, pois o gás ionizado 

poderia variar de formato dependendo das 

forças elétricas e magnéticas atuantes. 

• 1930 – 1960  Fundamentação Teórica novas 

descobertas em plasmas cósmicos e de 

laboratório, generalização do conceito de 

plasma como quarto estado da matéria. 



• . Descoberta da ionosfera e do vento solar 

primeira lâmpada a plasma,  cinturão de 

radiação de Van Allen, Válvulas de 

microondas, Ondas  magneto-

hidrodinâmicas, fusão termonuclear, 

propulsão de naves espaciais a plasma. 

• H. Alfven ( Prêmio Nobel em 1970) – 

Previu a existência de Ondas MHD no sol , 

magnetosfera da terra e em nebulosas. 



 100 ANOS DESDE AS PRIMEIRAS IDÉIAS PARA USO ESPACIAL DA PROPULSÃO 

ELÉTRICA OU A PLASMA  
Robert Goddart(1906) e Hermann Oberth (1922)Werner Von Braun e Ernest Sthulinger (1952)  

KauffmanPION EUA1960, Zhurin and MorozovHALL URSS1962  

 

SERT 1 USA 1964-PION 

PION I II e III – LAP/INPE Brasil  

since 1985 *LCP-PPT  2014) 

SPT-100 HALL Thruster. 

SNECMA France  

Hint:More than 400 sats 

have been launched 

since 1964 
SMART 1 ESA-

HALL 2004-2005 

Hall Thruster KM-32 Russia 

1970 - 1980 

PHALL LP UnB  Brasil  since 

2002 * FGA UNB (PPT 

project 2014) 



RESUMO HISTÓRICO DAS PESQUISAS PARA OBTENÇÃO DA  

FUSÃO TERMONUCLEAR CONTROLADA- FTC 

• Em 1939 Hans Bethe mostra que a fonte de 

energia das estrelas é a FTC. Nos anos 50 

A.Sakharov e I.Tamm na Russia propõem o 

TOKAMAK . Na Inglaterra Lawson deduz os 

critérios para  a FTC . 

• Entre 1951 e 1958 Lyman Spitzer propõe e 

desenvolve Stellarators  em Princeton nos 

EUA. I. Tamm e L. Artimovich constroem o 

TOKAMAK no INSTITUTO KURCHATOV 

em Moscow-RU.  

• Entre 1960-1968 O  INSTITUTO 

KURCHATOV constrói vários TOKAMAKS  

e o T-3 produz plasma de alta temperatura 

com equilíbrio MHD. 

• Nos anos 80 PPPL-Princeton Plasma Physics 

Laboratory melhora as condições para se obter a FTC 

com o uso de INJETORES DE PARTICULAS 

NEUTRAS 

• Em 1973 O JET-Joint Europpean Toruss começa a 

ser planejado 

• Nos anos 90 o JET utilizou todas as técnicas e métodos 

desenvolvidos em 50 anos e obteve pela primeira 

vez(1997) a FTC em um  TOKAMAK em Abington – UK 

(16MW de potência de FTC) 

• Em 2004 inicio da construção do ITER na França 

O primeiro TOKAMAK construído no Brasil foi o TBR 1 em 1980. 

Acima Tokamak TCA BR da USP e abaixo Tokamak ETE do INPE 



PLASMA O QUARTO 

ESTADO DA MATÉRIA 
• ESTADO SÓLIDO – átomos 

interligados (presos) por fortes 

ligações eletrônicas n =1022 

part./cm3. 

• ESTADO LÍQUIDO – Átomos 

próximos mas fracamente 

interligados (Forças moleculares de 

Van der Walls)  n = 1020 part./ cm3. 

• ESTADO GASOSO – Átomos  

livres cuja interação se efetua 

através de  colisões. A 

caracterização deste estado é feita a 

partir da equação de estado para 

gases  PV = NKT  n<1018 part./cm3. 





 O Plasma como coleção de partículas 

individuais que não se interagem 

Velocidade de Deriva devido a uma força F: 

 

Vf = 1/q (F X B)/B2 

 

Força para partícula submetida a campo Elétrico 

 F = qE  

 

Força para partícula submetida a Campo Gravitacional 

F = mg 

 

Partícula submetida a Campo Magnético não-uniforme 

Deriva devido a Gradiente de B 

VG = ± (½ v rL)(B X B)/B2  

Deriva devido a curvatura de B 

VR = (mv2
p/q) (RC X B) / Rc B2 



O Plasma como um Fluído  

 Equações MHD ideais 

m/t +  .(mu) = 0 

 

m Du/Dt = J X B - p 

 

p = V2
s m 

 

 X E = -B/t 

 

 X B = 0J 

 

J = 0(E + u X B) – (0/ne)J X B 



O Plasma como partículas que  

Interagem e formam um conjunto  

de partículas com velocidades distintas 

 mas bem definidas-modelo cinético 

Relação  que governa a propagação de ondas em Plasmas  

1 = -(pe
2/n0k

2)(me/BTe)v[vxf0(v)/(vx - /k)]d3v  

 

f0(v)=n0(me/2BTe)
3/2exp(-mev

2/2Bte) 

Amortecimento de Landau  

Interação onda-partícula 

Instabilidades em Plasmas 



Fenômenos ondulatórios que ocorrem 

 em plasmas espaciais e de laboratório 

-Ondas eletrônicas de Plasmas (Ondas de Langmuir) 

 

-Ondas acústico-iônicas  

 

-Ondas eletromagnéticas 

 

-Ondas eletrociclotrônicas(Ondas Whistler) 

 

-Ondas Ion-ciclotrônicas 

 

-Ondas MHD (Ondas deAlfvén) 



PLASMA – átomos do gás perdem seus elétrons 

formando uma mistura de íons e elétrons 

caracterizada por : 

• Emissão de luz 

(radiação 

eletromagnética); 

• Blindagem de campo 

elétrico das cargas; 

• Oscilações coletivas 

devidas as forças 

eletrostáticas. 



Características Básicas do Plasma 

• Blindagem Eletrostática 

λD - Comprimento de Debye 

distância na qual os elétrons 

(negativos) “blindam” o campo 

elétrico produzido pelo íon. 

 

2

3
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Quase-Neutralidade Eletrostática 

• Ne ~Ni 

Freqüência característica de 

oscilação eletrônica: 

fp  α (ne)
1/2. 



Ciência Espacial- Os efeitos do 

plasma do vento solar na Terra 

• A magnetosfera 

protege a Terra da 

ação corrosiva do 

vento solar. 

• Partículas energéticas 

do vento solar 

penetram através dos 

pólos formando as 

auroras. 



Missão Espacial THEMIS 

A missão  com cinco satélites, estuda as 

relações Sol-Terra que causam mudanças nas 

auroras devido às sub-tempestades na 

Magnetosfera.  

Importante para estudos do Clima Espacial 
www.spaceweather.com 



Ocorrência de plasmas na 

atmosfera da Terra 

• Troposfera (0-10 km) raios 

e relâmpagos. 

• Estratosfera(10-90 km) 

sprites. 

• Ionosfera(90-700 km) 

auroras. 

• Magnetosfera (1000-

50.000km) cinturão de 

radiação de Van Allen. 



Raios e Relâmpagos: plasma gerado 

por descargas elétricas atmosféricas 

• Nuvens carregadas 

geram diferença de 

potencial de 1.000.000 

de Volts. 

• Um canal de plasma é 

gerado entre a nuvem 

e a Terra conduzindo 

correntes de 100 à 

1000 A. 



Simulação de plasmas espaciais no 

laboratório -Processos de Ionização  

• Ruptura Dielétrica 



Em um tubo de descarga com gás 

sob baixa pressão o campo 

elétrico arranca os elétrons dos 

átomos produzindo ionização por 

ruptura elétrica. 



Descarga termoiônica em gás sob baixa pressão com confinamento 

multidipolo magnético. 

Produção eficiente de plasma no laboratório -

Ionização por bombardeio Eletrônico e 

confinamento magnético c/ imãs permanentes 



Os elétrons são emitidos a partir de um 

filamento aquecido por efeito termoiônico e 

acelerados por campo elétrico para ionizar os 

átomos 

• Aplicações:  

• Fontes de Plasma para Microeletrônica 

(fabricação de circuitos integrados); 

• Propulsão de Satélites no Espaço. 



Feixe de elétrons num campo 

magnético 

( )F q E v B

R mv qB

  





Simulação de Plasmas Espaciais no Laboratório -Plasmas ionosféricos 

e magnetosféricos na Máquina de Plasma Quiescente do INPE . 

              Estudo da propagação de ondas em plasmas 



Fotoionização no laboratório 



 Fotoionização no espaço 

• A ionosfera é uma camada de plasma rarefeito que se 

situa entre 90 Km e 700 Km de altura que reflete 

ondas em com f<fp (freqüência característica de 

plasma). 



Fotoionização no meio interestelar: 

Nebulosas onde existem berçários de estrêlas 



O Sol  - Reator de Fusão Termonuclaear Natural 

•Fonte de energia responsável pelo 

surgimento e manutenção da vida na Terra; 

•A energia é produzida à partir de reações 

de fusão termonuclear no plasma no interior 

da estrela; 

• 2 átomos de hidrogênio se fundem para 

produzir energia e o Hélio com subproduto 

da reação de fusão 

•A fusão termonuclear é a fonte de energia 

básica do Cosmos. 

 





Reações de Fusão Termonuclear 

no Sol 

• P + P --> d + e+ + v + rad. 

• d + P --> 3He + rad. 

• 3He + 3He --> 4He + P + P 



Reações de fusão termonuclear no laboratório-50 anos de pesquisas com várias 

configurações de confinamento magnético  como oTokamak de baixa razão de aspecto 

ETA do LAP-INPE, parte da Rede Nacional de Fusão Termonuclear.  

* A ser instalado no futuro Laboratório Nacional de Plasmas 

D + T --> 4He + n (17,1 MeV) 

A fusão termonuclear é mais 

energética do que a fissão 

 e não deixa lixo radioativo. 



TOKAMAK –Máquina Toroidal TCA do IF USP. 

 
*Origens do TOKAMAK na  URSS-Russia. Instituto KURCHATOV de 

Moscou-1959 



Tecnologia de plasmas no 

espaço- Propulsão a Plasma 

• Equação  do foguete de Tsilkovsky(1903) 

 

dp/dt = (dm/dt)ue + FG 

T = (dm/dt) ue 

Ue ~50.000 km/s para os PELs em quanto para os propulsores 

químicos a base de combustão Ue  é menor que 1000km/s 



Parâmetros básicos para o funcionamento de 

Propulsores a Plasma 

Thrust:  

 

 

 

Velocity increment: 

 

 

 

Mass variation: 

 

 

 

Specific impulse: 

 



Figura 1 - Esquema ilustrativo de um 

propulsor do tipo Hall, em verde as 

conexões do gás propelente, em 

vermelho claro o catodo oco e o 

anodo, em vermelho mais escuro as 

bobinas geradoras de campo 

magnético. 

Figura 2 – Esquema de 

funcionamento do PHALL-01 

mostrando em rosa a direção do 

campo elétrico E, em amarelo o 

campo magnético B, em preto a 

corrente Hall e em verde e rosa 

as correntes eletrônicas e iônicas, 

respectivamente. 

Equação 1 – Aceleração macroscópica de 

um elemento de fluido devido a interação 

entre corrente Hall e o campo magnético. 

Princípio de funcionamento do PHALL  

Propulsor a Plasma do Tipo Hall com Imãs permanentes 



PROPULSOR A PLASMA DO TIPO HALL EM FUNCIONAMENTO 

EM LABORATÓRIO DA NASA COM DESTAQUE PARA A PLUMA DE PLASMA 

BEM FOCALIZADA E CATODO OCO EM FUNCIONAMENTO  



PHALL . A proposta do IF UnB(2002) : Pesquisa e desenvolvimento de 

propulsor  a  plasma  do tipo Hall com imãs permanentes 



PHALL I 
Propulsor em operação 

(2003-2006) nos seus dois 

regimes de funcionamento: 

baixa corrente (a direita) e de 

alta corrente. Na foto da 

direita em embaixo, o 

propulsor visto de cima, 

enfatizando a corrente Hall 



DESENVOLVIMENTO CONSTRUÇÃO E TESTES DOPHALL II 

REALIZADA TOTALMENTE NAS OFICINAS E LABORATÓRIOS DO 

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNB    



PHALL- II COM IMÃS DE TERRAS RARAS E CATÓDO ÔCO 

Hollow cathode 

anode 

Inner magnets 

Outer magnets 

Gas inlet 





 PHALL um projeto do  Programa UNIESPAÇO da Agência Espacial 

Brasileira para controle de Satélites e propulsão de naves espaciais 

Desenvolvimento e teste de um propulsor a plasma por efeito hall. 

Desenvolvimento tecnológico: 

-Inovação tecnológica através do desenvolvimento de um novo sistema para produção de 
campo magnético com imãs permanentes ( O consumo de energia elétrica é um dos 
fatores limitantes das missões espaciais). 

-Desenvolvimentos de catodos especiais para propulsores a plasma do tipo hall. 

(Catodo oco de Ni ou W impregnado com BaO ou catodo de lab6). 

-Desenvolvimento de sistema de automação e controle com vistas a testes suborbitais em 
ambiente de microgravidade. 

Aspectos científicos. 

- Investigação das instabilidades ( cinéticas e magnetohidrodinâmicas) de plasma para 
determinação do regime de transporte (escoamento) de plasma do propulsor. 

- Desenvolvimento de diagnósticos de plasma não intrusivos para caracterização do 
propulsor. 

- Produto final. 

       Desenvolvimento de propulsor a plasma do tipo hall com tecnologias inovadoras (imãs 
de terras raras, cerâmicas usinaveis, metais especiais, automação e controle em tempo 
real) para testes de qualificação espacial de um protótipo em um período de 2 a 4 anos. 

 

APLICAÇÕES DO PROPULSÃO ELÉTRICA NO FUTURO SISTEMA SGB-SATELITE 
GEOESTACIONARIO BRASILEIRO E POSSIVELMENTE NA MISSÃO ASTER 



 Using PHall  for Polar Lunar Orbit 

Satellite Control 

Future Brazillian Space Mission to the 

Moon  

 The Colonization of the Moon    
 

 

 Water in the Moon's Pole 

 



A Permanent Magnet Hall-Effect 

Plasma Thruster for Near Earth 

Triple Asteroid System Exploration 

    

 
PLASMA PHYSICS LABORATORY  

UNIVERSITY OF BRASILIA-UNB 

  

  XV COLOQUIO BRASILERIO  

DE DINÂMICA ORBITAL 

Terezópolis - RJ 

Nov.29-Dez. 2010   

 

 

 



        ASTER PROJECT 

First Brazillian Deep Space Mission to 

explore a triple asteroid system 

           



International Collaboration 

Russian Space Platform from IKI 

Initial wet mass   120 kg 

Scientific payload 36 kg 

Propellant (Xe) 43 kg 

Nominal power    1.41.8 kW 

Area of solar panels : 

amorphous silicon film 1620 m2  

As-Ga 5 m2 

Thrust of 2 Hall thrusters D-55 80 mN 

This space platform has been developed for a low-cost Martian mission 

MetNet 



 O FUTURO DA PROPULSÃO A PLASMA  

 ESTÁ NA FUSÃO TERMONUCLEAR CONTROLADA  

• Máquina de Espelhos  

Magnéticos Multiplos no Lab 

Plasmas do IF UnB(1996-2008) 
• *Participante da Rede Nacional de Fusão RNF 

• VASIMIR – Variable Specific 

Impulse Mirror para Missões 

espaciais no sistema solar  e 

vizinhanças do Sol 

 



VASIMIR experimento no Johnson Space 

Center – NASA em Houston EUA 

 



NOVOS CONCEITOS DE PROPULSÃO, O  HDLT. 

Aplicação da FTC e dos experimentos de simulação 

de plasmas espaciais  

Helicon Double Layer Thruster – 

Propulsor a plasma a base de ondas 

helicons e camada dupla. 

O Desenvolvimento de um PROPULSOR 

AURORAL HDLT no IF UnB 

 



 A interação com o vento solar 

deforma o campo magnético da 

Terra (basicamente um campo de 

dipolo), comprimindo as linhas de 

campo no lado iluminado e 

esticando-as no lado escuro, 

formando uma cauda como a de 

um cometa (magnetocauda). 

 

 No lado iluminado, a 

magnetosfera se estende por uma 

distância de aproximadamente 10 

diâmetros terrestres, enquanto a 

magnetocauda se estende por 

várias centenas de diâmetros 

terrestres. 



A magnetosfera contém várias regiões de grande escala, que variam em termos 

de composição, energias e densidade dos plasmas que as ocupam. As fontes dos 

plasmas que povoam essas regiões são o vento solar e a ionosfera terrestre; as 

contribuições relativas dessas duas fontes variam de acordo com o nível de 

atividade  solar e geomagnética. 



• Aurora Boreal : exemplo de plasma natural 

gerado por elétrons do vento solar  acelerados 

nas cuspides magnéticas da Terra. 



HDLT O QUE É E COMO 

FUNCIONA  

 
 

  
– Nas regiões polares a ionosfera apresenta fenômenos não só belos 

como ricos em  fenômenos de plasma. Partículas provenientes do vento 
solar penetram nas cúspides magnéticas produzindo ionizacao 
suplementar e intensa dos átomos e moléculas da ionosfera entre 200 e 
300km de altitude. 

– No laboratõrio podemos produzir efeitos semelhantes  em que  o 
plasma  se expande atraves de um campo magnetico divergente ( em 
forma de cúspide , exatamente como ocorre nas cuspides da 
magnetosfera terrestre quando eletrons são acelerados para dentro do 
funil magnetico gerando diferencas de potencial escalonadas que 
chegam a dezenas de kilovolts(double layer) 

– Este novo conceito de propulsão a plasma possui este apelido 
interessante de PROPULSAO AURORAL, pois o HDLT objetiva 
acelerar plasma em cúspides magnéticas. 

– Ele já esta sendo desenvolvido nos EUA, Europa e  Australia. Vários 
experimentos mostraram resultados  promissores para o uso deste 
esquema na propulsão elétrica para satélites  e naves espaciais. 



 Desenvolvendo o Propulsor Auroral (HDLT) na UnB . 
Ajuste do campo magnético em forma de cúspide com bobinas magnéticas  



O desenvolvimento e montagem do HDLT foi feito a partir de uma máquina de espelhos 

magnéticos já existente no LFP.O Primeiro Plasma foi obtido em setembro de 2012 . As 

pesquisas continuam e resultados importantes são aguardados para 2015. 



Fim 

O futuro das pesquisas em Física dos 

Plasmas no Brasil: 
O Brasil possui pesquisa em plasmas na USP, INPE, UNICAMP, FEG-

UNESP, ITA,UnB, UFRGS, UESC, UFRN, UFMS. 
- Os principais grupos estão na USP e no INPE que possuem pesquisas na área de 

FTC, plasmas espaciais, propulsão a plasmas e  em várias outras aplicações 

tecnológocas na área de materiais. 

- A UnB possui grupos de plasma na Física e nas Engenharias com especialistas 

nas áreas de propulsão, FTC e no tratamento de materiais. 

-Vários países do mundo investem cada vez mais na pesquisa na área de FTC . O 

ITER deve iniciar o seu funcionamento entre 2018-2020. 

-Propulsores a plasma já são comerciais e deverão ser utilizados cada vez mais em 

missões de espaço profundo no sistema solar 

-A tecnologia de plasmas é hoje utilizada no desenvolvimento de aceleradores 

compactos a partir da interação onda-partícula, novos materiais, nanofabricação, 

medicina e na melhoria do meio ambiente. 

Obrigado pela Atenção 


