
Editorial – Por David Duarte
Em meio aos fins concretos, pragmáticos, e até financeiros, dos programas de exploração espacial, é, 

decerto, a essência de intrepidez, aliada ao ímpeto de aventura do espírito humano – mesmas virtudes que nos 
convidaram das cavernas para a civilização – a ter o papel primaz de impulsionar-nos ao espaço sideral e a 
outros mundos.

Os versos em epígrafe são uma amostra da competente descrição poética destas nossas vocações, e 
de seu emprego para os mais nobres fins, pelo querido cavaleiro Don Quixote, protagonista de “El ingenioso 
hidalgo don Quixote de la Mancha”, do autor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra (1605), sobre o qual já 
declarou um outro clássico romancista, Dostoyevski, que; “a cada página, revela os mais arcanos segredos da 
alma humana”. Entretanto, tais versos não advêm diretamente de tal obra, mas pela reverberação de seu teor 
universal e atemporal na peça musical “Man of La Mancha”, de Joe Darion e Mitch Leigh (1965), em cuja 
canção principal, os autores nos convidam a Sonhar o Sonho Impossível.

Dos anos 1950 aos 1970, a História testemunhou uma corrida à conquista do espaço exterior – ao 
hostil ambiente além da atmosfera que generosamente nos envolve – motivada pelo conflito entre duas visões 
de mundo contrastantes e suas polarizadas utopias, dividindo a humanidade por cortinas de ferro e a 
contumaz ameaça do uso de arsenais capazes de extinguir nossa espécie. Contudo, o que começou como uma 
disputa de traços até bélicos, deixou-nos, como fundamental legado, o mesmo convite terno da canção – 
sonhar o sonho impossível. Com uma fração da tecnologia de que dispomos hoje, incapaz da promessa de 
assegurar-lhes a vida, heróis universais como Gagarin, Armstrong e Aldrin, entre tantos outros, infundidos de 
espírito semelhante ao do nobre cavaleiro, nos representaram no espaço e até noutro mundo... uma geração 
que alcançou o impossível, como na canção; lembrando-nos também do lema da nave estelar Enterprise, de 
uma obra fictícia mais contemporânea, e por eles inspirada: “...audaciosamente ir aonde ninguém jamais foi”.

Após experimentar uma desesperançosa pausa de décadas na exploração tripulada de outros 
corpos, período em que os recursos foram severamente reduzidos e atividades do setor se concentraram em 
estações em baixa órbita terrestre (não desmerecendo, em absoluto, os benefícios científicos logrados por tal 
experiência), temos agora restituído o sonho de efetuar saltos gigantescos nesta área da tecnologia que mais 
expressivamente sinaliza o alcance de nossa espécie. Tal restituição anuncia-se de modo plurilateral, 
iniciando-se oficialmente por uma diretiva à NASA assinada pelo atual presidente americano, Donald Trump, 
que objetiva levar novamente astronautas de volta à Lua, então a Marte e, eventualmente, no futuro, a 
“muitos outros mundos”. No setor privado, a empresa SpaceX, pioneira nos foguetes reutilizáveis, com papel 
protagonista nos últimos anos na exploração espacial, entremeando-se a fortes agências governamentais, tem, 
em seu criador e CEO, um sonhador, que ardorosamente aspira levar-nos a Marte e além o mais depressa 
possível, em veículos reluzentes com design inspirado na ficção científica, mas com eficiência indubitável (a 
julgar pelas missões precedentes da empresa).

Neste Apolo especial sobre essa nova era de exploração humana do espaço, trazemos ainda as 
metas delineadas pela campanha da NASA para cumprimento da diretiva acima referida da Casa Branca, as 
ambições russas de natureza semelhante, promissoras notícias da Ásia, incluindo o projeto japonês de 
elevador espacial, o indiano de realizar missões tripuladas ao espaço e, claro, o inédito feito chinês de pousar 
uma sonda no lado oculto da Lua. Mas tal sonda ainda liberou um rover para exploração da superfície lunar, 
ao que lembramos que consta também dessa edição o fascinante projeto da empresa Lunar Outpost de enviar 
um exército de pequenos rovers a pavimentar o caminho para assentamentos humanos na Lua. 

Mas voltemos à canção que declama a missão de nosso cavaleiro de triste figura. Em seus últimos 
versos, ele declara que, se tiver permanecido fiel à sua gloriosa missão, seu coração repousará em paz quando 
lhe chegar o momento do descanso final. Ora, lembremos também que aquela corrida espacial deixou-nos um 
outro legado, ainda mais importante: por força de tratado internacional, milagrosamente de comum acordo 
entre dois poderes que fria e veementemente se antagonizavam, outorgamo-nos a obrigação de levar a paz ao 
espaço e a quaisquer corpos celestes que explorarmos, os quais “deverão ser usados exclusivamente para fins 
pacíficos”.

O espaço, deste modo, permite a materialização de um sonho impossível – sendo a Paz a nossa 
intangível estrela. Assim, a exemplo do nobre cavaleiro, impelidos pela resoluta intrepidez em cumprir tal 
gloriosa missão, jamais arrefeçamos, mesmo em face aos mais severos desestímulos terrenos, do perene dever 
de tentar alcançá-la, e possamos repousar com tranquilidade os corações no devido tempo, merecedores do 
terno elogio, “bem-aventurados os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus” e, então, como 
na canção, “o mundo será melhor por isto”.
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Apolo

To run where the brave dare not go
…

To reach the unreachable star,
Though you know it’s impossibly high.

(Correr para onde os corajosos não ousam ir.../Alcançar a inalcançável estrela,/
Mesmo sabendo ser impossivelmente distante.)
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Campanha de Exploração da 
NASA: de volta à Lua e rumo 
a Marte
Confira, na página 2, os objetivos da 
NASA para os próximos anos. 

SpaceX finaliza a 
construção do protótipo 
“Starship Hopper”
Na página 4.

E saiba também sobre:

+ Os próximos passos de Rússia e 
Índia; 

+ O pouso da sonda chinesa no lado 
oposto da Lua;

+ O exército de pequenos rovers de 
uma startup americana destinados a 
patrulhar a superfície lunar;

+ O projeto japonês de elevador 
espacial; 

+ E os últimos avanços em segurança 
biofísica para astronautas em missões.

O Mensageiro do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas



2

Campanha de Exploração da NASA: de volta à
Lua e rumo a Marte

“A diretiva que eu estou assinando hoje irá reconcentrar o
programa  espacial  da  América  na  exploração  humana e
descobertas.  Marca  um  primeiro  passo  no  retorno  de
astronautas  americanos  à  Lua  pela  primeira  vez  desde
1972, para uso e exploração de longo prazo. Desta vez, nós
não  apenas  fincaremos  a  nossa  bandeira  e  deixaremos
nossas pegadas – nós estabeleceremos uma base para uma
eventual missão a Marte e, talvez, um dia, mundos além
dele.”
- Presidente Donald Trump
Em dezembro de 2017, o presidente Donald J. Trump

deu  à  NASA  uma  nova  direção,  ordenando  a  agência  a
trabalhar  com  parceiros  internacionais  e  comerciais  para
refocar  os  esforços  de  exploração  na  Lua,  com  vistas  a
eventualmente ir a Marte e ainda além.

Como exposto na Diretiva de Políticas Espaciais-1,
“O Administrador da NASA deverá liderar um programa de
exploração inovador e sustentável com parceiros comerciais e
internacionais para viabilizar a expansão humana ao longo do
sistema solar e trazer de volta à Terra novo conhecimento e
oportunidades. Começando com missões além da baixa órbita
terrestre, os EUA liderarão o retorno dos humanos à Lua para
utilização e exploração de longo prazo, seguido por missões
humanas a Marte e outros destinos”.

A Campanha de Exploração é um esforço nacional e
da  agência  focado  em três  domínios  centrais:  baixa  órbita
terrestre;  superfície  e  órbita  lunares;  e  Marte  e  outros
objetivos  de  céu  profundo.  A  campanha  tem quatro  metas
estratégicas:

• Transição dos voos espaciais humanos dos EUA em
baixa-órbita  para  operações  comerciais,  que  apoiam  a
NASA e as necessidades de um mercado emergente do
setor privado.
• Estender  operações  de  voos  humanos  de  longa
duração à órbita lunar.
• Viabilizar a exploração robótica de longo prazo da
Lua.
• Viabilizar  a  exploração  humana  da  Lua  como
preparação para missões humanas a Marte e alvos mais
distantes no sistema solar.

Cada área-foco tem um conjunto de objetivos:
Objetivos de Baixa-Órbita:

• Terminar  o  suporte  direto  à  ISS  até  2025,
estimulando  a  indústria  comercial  a  desenvolver
capacidades  que  a  NASA  e  o  setor  privado  podem
utilizar,  de  acordo  com  os  requisitos  científicos  e  de
mitigação de riscos da NASA.
• Começando  em  2018,  aumentar  a  amplitude  e

profundidade  das  atividades  comerciais  e
internacionais de Baixa-Órbita. Especificamente:
◦ Oferecendo  expandir  as  parcerias  da  ISS  a

novas  nações,  incluindo  novas  visitas
astronáuticas internacionais.

◦ Com base nos comentários dos atuais parceiros
na  ISS,  comerciais  e  acionistas,  modelar  o
plano  para  transição  das  atividades  de  baixa
órbita terrestre  do custeio direto do governo

para  uma  base  comercial  em  plataformas
independentes  ou  um  modelo  operacional  sem
participação da NASA para alguma forma da ISS até
2025.
◦ Expandir  parcerias  público-privadas  para
desenvolver  e  demonstrar tecnologias  e  capacidades
para viabilizarem novos produtos e serviços espaciais
comercializáveis.

Objetivo para superfície e órbita lunares:
• Estabelecer  uma  presença  nas  cercanias  e  na
própria Lua, realizando avanços na exploração e ciência
humanas,  ao  passo  que  se  atende  também  a  outros
objetivos nacionais e comerciais.

Objetivos para órbita lunar:
• Conduzir  o  primeiro  voo,  não  tripulado,  do
SLS/Orion em 2020 para as proximidades da Lua.
• Conduzir um voo tripulado enviando americanos ao
redor da Lua em 2023.
• Estabelecer  uma  plataforma  orbital  lunar  para
tripulantes visitarem a partir da Terra, transitarem de e
para a Lua e para partir e retornar de Marte.
• Desenvolver um Gateway que, no mínimo:

◦ Contenha  um  elemento  de  comunicações  do
tipo power-propulsion (PPE) ao redor da Lua até 2022.
O  desenvolvimento  deste  primeiro  elemento
estratégico  irá  incorporar  avanços  inovadoras
estratégias de parcerias, capitalizar nas capacidades de
satétlites  de  comunicação  comerciais  dos  EUA,
demonstrar tecnologia de alta propulsão solar elétrica
e  fornecer  a  funcionalidade  crítica  para  o  resto  da
plataforma orbital cislunar.
◦ Desempenhe atividades de ciência e tecnologia,
por exemplo, retorno de amostras lunares e operação
de sistemas robóticos lunares e no espaço.

Objetivos para superfície lunar:
• Orquestrar  uma campanha de  robótica lunar  com
foco  no  crescimento  da  base  comercial  de  parcerias  e
atividades que possam apoiar os objetivos americanos de
ciência,  tecnologia  e  exploração.  Inclui  participação
internacinal, quando apropriado.

◦ Apoiar  a  iniciativa  de  um  pequeno  aterrisador
comercial  com a presença inicial  estratégica na Lua
não após 2020.
◦ Desenvolver a iniciativa de um aterrissador de
média  a  grande  escala  visando  um aterrisador  que
comporte humanos. 
◦ Apoiar,  desde  cedo,  iniciativas  de  ciência  e
tecnologia  que  incluam  CubeSats  lunares,  um
Instituto Virtual Lunar e outras atividades.

• Viabilizar  e  incentivar  mercado  comercial  e
empreendedor que definirá a exploração humana de longo
prazo e utilização da superfície lunar.
• Caracterizar obstinadamente os recursos lunares de
modo  que  sua  potencial  futura  exploração  pode  ser
desenvolvida.



Diagrama do Gateway

Diagrama do Gateway

A NASA continua a estudar o Gateway com a indústria americana e parceiros internacionais para chegar a uma configuração que permita expedições mais
rapidamente, além de mais capacidades de demonstração de ciência e tecnologia e mais espaço para os astronautas viverem e trabalharem. Créditos: NASA.

3

Marte e objetivos de céu profundo:
 Manter e crescer a liderança dos EUA em Marte com
um rover  em 2020,  como um primeiro passo  para  uma
estratégia de retorno de amostras, buscando por vida no
passado  e  demonstrando a  produção  de  oxigênio.  Usar
essa  missão  como  uma  pedra  fundamental  para  uma
subsequente  missão  robótica  de  ida-e-volta  com  o
histórico  primeiro  lançamento  desde  outro  planeta  e
retorno  de  amostras  através  do  Gateway  lunar  e
arquitetura de exploração mais ampla.
 Priorizar e guiar investimentos e parcerias em áreas
de  tecnologia  de  ponta  e  caracterização  de  recursos
necessários  à  exploração  de  Marte  e  outros  destinos
espaciais longínquos.
 Desenvolver  padrões  para  veículos  de  transporte
humano de longa duração em espaço profundo.

Objetivos correlacionados:
 Estabelecer  os  papéis  da  NASA  como  arquiteta,

integradora de sistemas e líder de expedição.
o Definir uma arquitetura aberta que atenda os

objetivos nacionais,  viabilize seus parceiros e,
quando apropriado,  coincida  com as  metas  e
objetivos de outros parceiros e entidades.

o Relacionadamente,  desenvolver  padrões  de
interface  de  sistemas  e  requisitos  visando,
quando apropriado, à colaboração comercial e
internacional.

 Buscar e desenvolver novas e fortes parcerias comerciais,
internacionais  e  entre  agências,  alavancando  as  atuais
parcerias  via  ISS  e  construindo  novas  aventuras  em
cooperação na exploração.

o Expandir parceiras comerciais, internacionais e
entre  agências  da  ISS  para  proporcionar  um
laboratório e  incubador para novas parcerias,
ao passo em que se ajuda a reduzir os custos
das operações.

o Expandir  oportunidades  internacionais,
comerciais  e  entre  agências  para  pesquisa  e
desenvolvimento de tecnologia para reduzir os
custos de operações.

o Continuar  a  pesquisa  e  desenvolvimento  de
tecnologia governamentais necessários à mais
ampla Campanha de Exploração Lunar.

o Buscar  incentivos  potenciais  que  podem
viabilizar participação mais ampla ao fornecer
transporte  comercial  e  acesso  tanto  a  carga
quanto a tripulação para a ISS a novos usuários
do espaço.

 Interagir  com  e  alavancar,  quando  apropriado,
atividades de superfície e órbita lunares fora da NASA (ex:
depósitos, montagem em órbita, serviço internodal, além
de bens e unidades científicas).

Última atualização: 30 de novembro de 2018.
Editor: Brian Dunbar.
Traduzido por: David Duarte

Disponível originalmente em: 
https://www.nasa.gov/feature/nasas-exploration-campaign-
back-to-the-moon-and-on-to-mars.

https://www.nasa.gov/feature/nasas-exploration-campaign-back-to-the-moon-and-on-to-mars
https://www.nasa.gov/feature/nasas-exploration-campaign-back-to-the-moon-and-on-to-mars


SpaceX finaliza a construção do protótipo
“Starship Hopper”

A  montagem  da  versão  de  teste  de  voo  do  veículo
Starship (nave estelar) da SpaceX para colonização de Marte está
agora completo, segundo anúncio do fundador e CEO da SpaceX,
Elon Musk, no dia 10 de janeiro. O reluzente foguete suborbital
tem  três  proeminentes  barbatanas  que  se  estendem  até  a
estrutura de pouso.

O anúncio de Musk via Twitter dizia: “a montagem do
foguete  de  testes  Starship  acaba  de  ser  concluída  na  área  de
lançamento da SpaceX no Texas. Isso é uma imagem real, não é
computação gráfica”.  Ele  também postou uma foto  do  veículo,
que incluía uma pessoa vestida em traje espacial para demonstrar
a escala. 

A  construção,  que  representa  um  marco  histórico,
parece manter a SpaceX no caminho de realizar pequenos voos
tipo  “saltitantes”  (“hopping”)  com o protótipo em breve.  Musk
disse anteriormente nesta semana que a SpaceX visa iniciar tais
testes,  que  ocorrerão  no  Texas  próximo  a  Brownsville  nas
próximas quatro a oito semanas.

Esses  voos  serão  semelhantes  aos  que  a  SpaceX
realizaou em 2012 e 2013 com seu veículo de teste Grasshopper,
segundo  o  próprio  Musk  em outro  twitter  na  quinta-feira.  Os
testes com o Grasshopper, que ajudaram a SpaceX a se preparar
para  pouso e  re-lançamento  dos  primeiros  estágios do foguete
Falcon  9,  atingiram  uma  altura  máxima  de  aproximadamente
2500 pés (700 metros).

A  verdadeira  Starship  vai  muito  mais  distante,  no
entanto. A SpaceX idealiza a Starship – que será lançada no topo
de um foguete gigante chamado “Super Heavy” – transportando
100 passageiros por vez de e para a Lua e Marte, e talvez outras
destinações  distantes também.  (Estes  nomes são resultantes de
um  desdobramento  recente.  A  SpaceX  tinha  denominado
anteriormente  o  par  de  espaçonave  (Starship)  e  foguete
reutilizável  (Super  Heavy)  de  BFR,  sigla  para  “Big  Falcon
Rocket”).

A Starship e o Super Heavy farão uma variedade de
outros trabalhos também. A SpaceX planeja ter o par assumindo
todas  as  tarefas  de  voos  espaciais  da  empresa  posteriormente,
desde o lançamento de satélites ao fornecimento de materiais e
serviços a estações espaciais, ao transporte de pessoas em viagens
extra-rápidas “de ponto-a-ponto” ao redor do mundo. A SpaceX
já agendou o primeiro  passageiro para  a  Starship,  o bilionário
Yusaku Maesawa, o fundador da gigante de e-commerce japonesa
Zozo,  para uma viagem ao redor da Lua nalgum momento na
década de 2020.

Os foguetes da SpaceX Falcon 9 e o Falcon Heavy são
brancos, mas a Starship e o hopper permanecerão em prateado
metálico reluzente, não pintado, disse Musk. Mas as versões finais
não serão idênticas a essas. O veículo operacional terá janelas e
sete motores Raptor, comparados aos três do hopper.

E  ambos  os  veículos  serão  diferentes  em  outros
sentidos, também.

“Isto é para testes suborbitais do tipo VTOL (sigla em
inglês para decolagem e pouso verticais). A versão orbital é mais
alta, tem carenagem mais espessa (não se enrugará) e uma seção
de nariz suavemente curvada”, disse Musk num outro tweet.

O primeiro protótipo suborbital da Starship deverá ser
finalizado em junho, adicionou em outro tweet.

Se  os  testes  e  a  campanha  de  desenvolvimento
transcorrerem bem, a Starship e o Super Heavy poderão começar
a fazer missões para Marte em meados dos anos 2020, disse Musk.

Por Mike Wall, Space.com Senior Writer, 11 de Janeiro de 2019.

Traduzido por: David Duarte.

Disponível originalmente em: https://www.space.com/42979-
spacex-starship-test-vehicle-photo.html.

Protótipo Orbital Starship (da SpaceX) será
construído até junho de 2019, e o lançamento
orbital possivelmente ainda no mesmo ano.

Elon  Musk  usou  o  twitter  para  comunicar  que  o
primeiro  protótipo  de  último  estágio  da  Starship  deverá  ser
concluído até junho de 2019. Ele afirmou que o primeiro estágio
(Super  Heavy)  terá  sua  construção  iniciada  na  primavera  (do
Hemisfério Norte).

Anteriormente,  Elon  Musk  tinha  a  meta  de  fazer  o
Super Heavy-Starship atingir órbita até 2020. Elon diz agora que
as chances de realizar isso nesse prazo são de pelo menos 60% e
crescendo rapidamente.

Se o Starhopper tiver testes bem sucedidos de fevereiro
a julho, um teste orbital pode acontecer no segundo semestre de
2019. A SpaceX deverá conseguir construir os 38 motores Raptor
para uma versão completa do veículo.

Comparativo  de  comprimentos  do  veículo  de  testes  Starhopper,  da
espaçonave Starship e do foguete Super Heavy. Créditos na própria figura.

Se  os  novos  motores  funcionarem  e  o  novo  design
permitir essa curta agenda de desenvolvimento, é provável que a
SpaceX tente atingir órbita no fim do ano.

O foguete Falcon Heavy, da mesma empresa, foi bem
sucedido no  seu  primeiro  lançamento  ao  espaço.  Ele  tinha  27
motores.  Os  motores  eram similares  em tamanho aos  motores
Raptor.

A SpaceX já pousou muitos primeiros estágios. A peça
única  “Super  Heavy”  parece  ser  algo  que  eles  conseguirão
submeter a testes de “saltos” (hopping) cada vez maiores e, então,
lançar para órbita.

A “Starship” tem sete motores e segue o mesmo plano
de desenvolvimento.

“Eu acredito que há uma boa possibilidade de repetir o
sucesso do primeiro lançamento do Falcon Heavy com ambos o
Super Heavy e a Starship em 2019”, disse o empresário.

Elon Musk fará novos pronunciamentos a respeito dos
designs em aço inoxidável para a Super Heavy-Starship após o
primeiro voo do Starhopper.

Por Brian Wang, em 16 de Janeiro de 2019.
Traduzido por: David Duarte.

Disponível originalmente em: 
https://www.nextbigfuture.com/2019/01/spacex-orbital-starship-
prototype-built-by-june-2019-and-orbital-launch-might-be-in-
2019.html.
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Índia planeja missão espacial tripulada até
dezembro de 2021

A missão de três pessoas tornaria o gigante asiático o
quarto  país,  após  Rússia,  EUA  e  China,  a  pôr  pessoas  no
espaço.

“Nós planejamos ter a primeira missão não tripulada
até  dezembro  de  2020,  a  segunda,  até  julho  de  2021,  e  a
tripulada  até  dezembro  de  2021”,  disse  em  Bangalore  o
presidente  do  conselho  de  administração  da  Organização
Indiana  para  Pesquisa  Espacial  (ISRO,  na  sigla  em  inglês),
Kailasavadivoo Sivan.

Planos para uma missão tripulada foram inicialmente
anunciados  pelo  Primeiro  Ministro,  Narendra  Modi,  no  ano
passado,  e  seu  governo  desde  então  aprovou  cerca  de  1,4
bilhões de dólares para fornecer tecnologia e infraestrutura.

A  quantia  faria  deste  o  mais  barato  programa
espacial  tripulado do mundo.  Modi,  que tenta  reeleição este
ano, elencou o programa espacial nacional como um projeto de
prestígio e disse que tanto homens como mulheres podem ser
selecionados para a missão. A Índia já investiu pesadamente
em seu programa espacial na última década.

Nova Déli compete com outros atores internacionais
por uma porção maior do mercado de satélites e espera eu seu
programa  espacial  de  baixo  custo  lhe  confira  uma  posição
relevante.

O programa enviou um orbitador a Marte em 2013,
eu  ainda  está  operacional  e,  no  ano  passado,  lançou  um
número recorde de 104 satélites de uma vez.

A China pôs seus primeiros humanos no espaço em
2003, mas o programa Shenzhou custou mais de 2,3 bilhões de
dólares.

Especialistas  dizem  que  os  EUA  gastaram  o
equivalente a cerca de 110 bilhões de dólares nos valores atuais
em  voos  preparatórios  e  na  missão  que  levou  o  primeiro
homem à Lua em 1969.

O chefe da ISRO disse que eles planejaram 32 missões
para 2019 com um orçamento de aproximadamente 4,2 bilhões.
O piloto da Força Aérea Indiana, Rakesh Sharma foi o primeiro
indiano a ir ao espaço, voando numa missão russa em 1984.

Matéria da Agence France-Presse, via Phys.org, 11 de janeiro de
2019. 

Traduzido por: David Duarte.

Disponível originalmente em: https://phys.org/news/2019-01-
india-space-mission-december.html. 

Sobe! Japão inicia testes de mini “elevador
espacial”

Uma equipe Japonesa trabalha para desenvolver um
“elevador  espacial”  e  realizará  um primeiro  teste  neste  mês,
lançando uma versão em miniatura em satélites para testar a
tecnologia.

O  equipamento  de  testes  produzido  por
pesquisadores da Universidade de Shizuoka, pegará carona em
um foguete H-2B a ser lançado pela agência espacial Japonesa
diretamente da ilha de Tanegashima próxima semana.

O  teste  envolve  um  elevador  em  miniatura  numa
caixa com seis centímetros de comprimento, 3 centímetros de
largura e 3 centímetros de altura.

Se  tudo  ocorrer  bem,  o  experimento  fornecerá  a
prova-de-conceito  ao  mover-se  ao  longo  de  um cabo  de  10
metros,  suspenso  no  espaço  entre  2  mini  satélites  que  o
manterão esticado. O mini elevador viajará ao longo do cabo de
um container em um dos satélites.

“Isto será o primeiro experimento no mundo a testar
o movimento de elevador no espaço”,  disse um porta-voz da
Universidade.

O movimento do “elevador” motorizado na caixa será
monitorado com câmeras nos satélites.

Isto ainda está muito longe dos objetivos últimos do
projeto,  que  tem  base  numa  longa  história  de  sonhos  com
“elevadores espaciais”.

A deia foi primeiro proposta em 1895 pelo cientista
Russo Konstantin Tsiolkovsky após ter visto a Torre Eiffel em
Paris, e foi revisitado quase um século após em um romance de
Arthur C. Clarke (3001 a odisseia final). Entretanto, barreiras
técnicas têm sempre mantido os planos presos aos estágios de
conceito.

A firma Japonesa de construção Obayashi,  que está
colaborando com o projeto da Universidade de Shizuoka, está
também  explorando  outros  caminhos  para  construir  seu
próprio elevador espacial e colocar turistas no espaço em 2050.

A  companhia  disse  que  poderia  usar  tecnologia  de
nanotubo de carbono, que é mais de 20 vezes mais forte do que
o aço, para construir um poço de elevador que atingirá 96.000
Km acima da Terra.

Matéria da Agence France-Presse, via Phys.org, 4 de setembro de
2018.
Traduzido por: Romualdo Caldas

https://phys.org/news/2018-09-japan-mini-space-elevator.html 

https://phys.org/news/2019-01-india-space-mission-december.html
https://phys.org/news/2019-01-india-space-mission-december.html
https://phys.org/news/2018-09-japan-mini-space-elevator.html
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China faz história ao pousar no lado oculto da

Lua
 

Declarando  que  está  aberto  um  novo  capítulo  na
exploração  lunar,  a  China  National  Space  Administration
anunciou que na noite do dia 31/12/2018 sua sonda Chang’e-4
pousou  com  segurança  no  lado  oculto  da  Lua.  Nenhuma
espaçonave, até então, tinha pousado seguramente lá.

De  acordo  com  a  mídia  estatal,  um  centro  de
controle,  situado  em  Pequim,  comandou  a  espaçonave  para
iniciar os procedimentos de alunissagem na segunda feira no
horário de Pequim das 10:15 de uma altitude de 15 km acima
do solo  lunar.  Durante  a  descida  de  11  minutos,  Chang’e-4
diminuiu sua velocidade de 1,7 km/s para quase erro, antes de
pousar na cratera Von Karman, na Bacia Aitiken. Isto está nas
latitudes médias do hemisfério sul da Lua em seu lado oculto.
Este feito oferecerá importantes informações científicas sobre a
Terra e o início do Sistema Solar.

A China liberou esta imagem da superfície lunar, obtida pela
espaçonave Chang’e 4.

A sonda tem 1.2 toneladas e é feita de componentes
de  reserva  da  missão  Chang’e-3  que  o  programa  espacial
Chinês pousou no Mare Imbrium, no lado visível da Lua, há
cinco anos. Logo após a alunissagem, Chang’e-4 retornou uma
foto  da  superfície  lunar  por  meio  de  um  satélite  de
retransmissão   em  órbita  lunar,  chamado  Queqiao  o  que
significa Ponte da Pega-Rabuda.

Brevemente,  se  já  não  o  fez,  a  sonda  liberará  um
rover chamado Yutu II (Coelho de Jade II). Este rover pesa 140
Kg, colherá imagens de alta resolução, e cientistas chineses o
projetaram para estudar a superfície e a área lunar logo abaixo
da superfície, bem como o ambiente de radiação do lado oculto
da Lua.

Grande Primeiro Passo

Este pouso marca um importante avanço, no espaço,
para  a  China.  Isto  representa  uma verdadeira  primeira  vez,
visto que nenhum país tinha alcançado o lado oculto da Lua,
onde  não  há  meios  de  comunicação  direta  com  a  Terra.
Adicionalmente, os dados coletados pela sonda Chang’e-4 e o
rover Yutu II trarão informações ao programa de exploração
lunar  Chinês,  que  busca  enviar  Taikonautas  (Astronautas
Chineses) para a superfície lunar por volta de 2030.

Logo após  o pouso,  o Administrador  da  Nasa,  Jim
Bridenstine,  destacou  as  realizações  da  agência  espacial
Chinesa no Twitter: “Parabéns à equipe Chinesa da Chang’e-4
pelo que parece ter sido um pouso com sucesso no lado oculto
da Lua.  Esta é uma primeira vez para a humanidade e uma
realização impressionante! "

O  sucesso  da  agência  chinesa  acontece  quando  a
NASA  continua  impedida  de  trabalhar  com  a  China  em
atividades de voos espaciais. Este bloqueio foi posto em prática
pelo ex-deputado federal Frank Wolf e apoiado no processo de
apropriação  pelo  deputado  John  Culberson.  Ambos  estão,
agora, fora dos cargos públicos, então há uma chance de que a
proibição  possa  ser  revisada.  No  entanto,  existem
preocupações  consideráveis  sobre  a  transferência  de
tecnologia como parte de qualquer cooperação com a China. 

É também notável que o serviço de notícias estatal
Chinês  não  forneceu  cobertura  ao  vivo  da  tentativa  de
alunissagem  na  noite  de  segunda-feira.  Muitos  dos
lançamentos do país – e esforços mais difíceis no espaço – são
somente  noticiados  após  ocorrido  o  fato,  quando  eles  têm
sucesso.  Estes  são  ecos  da  era  Soviética,  durante  a  corrida
espacial nos anos 1960, quando muitas de suas atividades de
voos  espaciais  ocorreram  secretamente,  enquanto  a  NASA
tinha seus sucessos e fracassos cobertas em tempo real.

Isso pode reforçar a preocupação de alguns cientistas
lunares e especialistas em voos espaciais, que advertem que se
quisermos ver a Lua desenvolvida sob as normas ocidentais de
liberdade e abertura, a NASA e empresas dos EUA deveriam
liderar  o  retorno  e  o  desenvolvimento  da  Lua  durante  a
próxima década.

Por Eric Berger, em 03 de janeiro de 2019.
Traduzido por: Romualdo Caldas.

Disponível originalmente em: 
https://arstechnica.com/science/2019/01/china-makes-history-by-
landing-on-the-far-side-of-the-moon/. 

https://arstechnica.com/science/2019/01/china-makes-history-by-landing-on-the-far-side-of-the-moon/
https://arstechnica.com/science/2019/01/china-makes-history-by-landing-on-the-far-side-of-the-moon/
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Lunar Outpost revela pequenos rovers

exploratórios lunares

A  meta  de  retornar  exploradores  humanos  à  Lua
parece bem distante, mas há progresso sendo feito, inclusive no
setor privado. Na semana passada, a empresa aeroespacial com
base  em  Colorado-EUA,  Lunar  Outpost,  demonstrou
publicamente seu rover lunar conceitual pela primeira vez. O
rover  – chamado de Lunar  Resource Prospector  (LRP)  – foi
exibido percorrendo e perfurando em regolito lunar simulado
numa  nova  unidade  de  testes  lunares,  supervisionado  pelo
Centro para Recursos Espaciais de Colorado School of Mines,
em 13 de novembro de 2018.

Os rovers LRP são pequenos,  pesando apenas cerca
de  10  kg,  em  contraste  ao  rover  Curiosity,  de  tamanho
semelhante ao de um carro, explorando atualmente a Cratera
Gale  em  Marte,  com  uma  massa  de  899  kg.  Ainda  assim,
enxames de pequenos rovers lunares como esse desempenham
um papel chave no sonho de estabelecer uma presença lunar
permanente na Lua.

Por exemplo, esses roverzinhhos são projetados para
fornecer dados de eploração para o que se chama de In-Situ
Resource Utilization (ISRU), isto é, eles são projetados para ir à
Lua anteriormente a futuras missões tripuladas, de modo que
as missões humanas possam ser mais efetiva e eficientemente
organizadas.  Os  rovers  serão  “escoteiros”  de  recursos,
necessários porque futuras missões tripuladas não conseguirão
levar todos os suprimentos que eles precisam. Em vez disso,
eles precisarão usar os recursos encontrados na própria Lua,
como água, metais preciosos e Hélio-3, que é raro na Terra.

Outras missões robóticas orbitais apuraram que esses
recursos estão lá, na superfície da Lua. Os dados de missões
anteriores  têm  sido  usados  para  criar  modelos  gerais  de
recursos da superfície  lunar.  Agora,  diz  a Lunar Outpost,  os
modelos requerem comprovação de solo para otimizar os locais
de pouso e planejar futuras operações de extração de recursos. 

Como idealizado, os LRP explorarão autonomamente
a superfície lunar em grupos, mapeando tanto os recursos de
superfície  quanto  subsuperficiais.  Navegarão  ao  longo  de
pontos de referência, evitando obstáculos e riscos, como rochas
e crateras. Eles também podem ser operados remotamente, se
necessário, por astronautas humanos.

Se o Gateway (Plataforma Orbital  Lunar) da NASA
for de fato construído, os rovers podem também usá-lo como
hub central de operações.

Tudo  isto  é  para  ajudar  na  preparação  de
assentamentos humanos na Lua. Como disse AJ Gemer, oficial-
chefe de tecnologia da Lunar Outpost ao periódico Inverse:

“Nós  queremos  ver  o  máximo possível  de  pessoas
vivendo e trabalhando na Lua ainda em nosso tempo de vida”.
Os  rovers  diferem  significativamente  de  missões  anteriores
com rover, tanto na Lua como em Marte, que consistiam de um
único rover ou um par de rovers.

Já  os  LRP  operarão  em  “enxames”  de  múltiplos
rovers – chamados de Autonomous Lunar Prospecting Swarms
(ALPS)  –  que  não  somente  mapearão  áreas  maiores,  como
também  não  precisam  fazer  pausas  como  os  operadores
humanos precisariam.

Metade do peso dos rovers (10 kg no total) é livre
para  cargas  extras  além  dos  instrumentos  de  navegação  e
prospecção, e os rovers serão capazes de perfurar a superfície
lunar e analizar essas amostras de profundidades maiores que
missões de sensoriamento remoto em órbita conseguem medir.

Os rovers também têm um espectrômetro de massa
na  sua  dianteira  para  escanear  a  superfície  em  busca  de
recursos,  de  modo  que  podem  viajar  a  regiões  de
concentrações  maiores,  de  modo  semelhante  à  técnica  de
“seguir a veia” empregada na mineração de ferro na Terra. Um
sistema de LIDAR espacial  será usado para criar  mapas das
características  de superfície  com resolução sem precedentes,
da ordem de centímetros. Esse sistema também permitirá aos
ALPS  “enxergar”  no  escuro  –  mesmo  nas  crateras  mais
profundas e permanentemente em sombra ou tubos de lava. A
prospecção lunar se tornará real graças aos LRP!

Os  rovers  serão  equipados  com  capacidade  para
vídeo em 4K, mostrando a superfície lunar com clareza inédita.

Os  LRP  também  são  econômicos  –  podem  ser
produzidos em massa e customizados para diferentes tarefas de
missões,  o  que  é  vital  na  indústria  espacial,  onde  missões
podem se tornar proibitivamente caras.

A Lunar Outpost deverá anunciar os detalhes sobre
sua primeira missão em meados de 2019.
Observações:

Essa missão de rovers não deve ser confundida com a
missão orbital  da NASA “Lunar Prospector”, que foi lançada
em 6 de janeiro de 1998. Aquela missão consistiu de um único
orbitador e não tem conexão com a Lunar Outpost.

Embora ainda esteja alguns anos distante, empresas
privadas – junto à NASA e outras agências espaciais – estão se
aproximando do retorno à Lua, com planos de eventualmente
ir  até  lá  para  ficar  permanentemente  por  meio  de
assentamentos  humanos.  Usando  as  últimas  tecnologias,
rovers como os LRP e outras missões ajudarão a trazer o sonho
para um pouco mais perto da realidade.

Por Paul Scott Anderson, de 18 de novembro de 2018.
Traduzido: por David Duarte.

Disponível originalmente em: https://earthsky.org/space/lunar-
outpost-rovers-aka-lunar-resource-prospector. 

Tanto a NASA como a ESA têm planos para futuras bases 
lunares similares a esse conceito artístico. Empresas como a 
Lunar Outpost podem tornar isso possível. Imagem via 
ESA/Foster + parceiros.

Um modelo de testes do rover LRP. Imagem via Lunar Outpost.

https://earthsky.org/space/lunar-outpost-rovers-aka-lunar-resource-prospector
https://earthsky.org/space/lunar-outpost-rovers-aka-lunar-resource-prospector
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Rover para o Planeta Vermelho tem pela frente
um programa de  treinos de ambiente extremo

Um modelo representativo do rover ExoMars que pousará em
Marte em 2021 está iniciando uma exigente campanha de testes

que garantirá que ele possa sobreviver aos rigores do
lançamento e pouso, bem como às operações sob as condições

ambientais de Marte.

O ExoMars é um empreendimento conjunto entre a
ESA e a Roscosmos, com o orbitador Trace Gas já em Marte e
iniciando  a  sua  missão  científica  de  procurar  gases
atmosféricos que possam estar ligados a processos geológicos
ou  biológicos  ativos.  O  orbitador  transmitirá  os  dados
coletados  pelo  rover  de  volta  à  Terra,  uma  capacidade  já
demonstrada com comunicação nas duas vias para os rovers da
NASA atualmente em Marte.

O  ExoMars  rover  será  o  primeiro  de  seu  tipo  a
perfurar abaixo da superfície – até 2 m – e determinar se a
evidência  de  vida  está  enterrada  no  subsolo,  protegida  da
radiação destrutiva que colide com a superfície hoje.
Como  qualquer  missão  espacial,  a  estrutura  mecânica  do
veículo, assim como seus componentes elétricos e térmicos e
suas interfaces com os instrumentos científicos,  precisam ser
testados para verificar se conseguem sobreviver à jornada no
espaço e às operações no destino.

Assim, o "modelo estrutural e térmico" do rover foi
recentemente  transferido  da  Airbus  Defence  and  Space,  em
Stevenage,  no  Reino  Unido,  para  a  unidade  da  Airbus  em
Toulouse, na França. Nesta semana, o modelo será sacudido em
uma mesa de vibração para garantir que ele possa sobreviver à
intensa  vibração  conforme  o  foguete  Proton  o  leva  para  o
espaço.

Além  disso,  o  modelo  rover  será  submetido  aos
choques associados à entrada na atmosfera de outro planeta
em alta velocidade e quando o pára-quedas abre e finalmente
ao toque na superfície do Planeta Vermelho.

Dois  meses  de  testes  térmicos  seguirão  sob  as
condições da atmosfera de Marte, para qualificar o rover para
suportar as temperaturas frias e as grandes variações diárias de
temperatura em Marte.

Os  testes  serão  conduzidos  em  uma  câmara  para
simular a baixa pressão atmosférica de Marte - menos de 1% da
pressão média do nível do mar na Terra - e sua atmosfera rica
em dióxido de carbono.  O rover também precisará operar a
temperaturas  abaixo de –120ºC.  Um compartimento  fechado
dentro  do  rover,  onde  amostras  de  solo  marciano  serão
analisadas,  será  controlado  termicamente  para  manter  as
temperaturas entre + 20ºC e –40ºC.

Após essa campanha de testes, o modelo do rover irá
então para Lavochkin, Moscou, onde será selado dentro de um
módulo  de  descida  de  ré  e  novamente  submetido  a  testes
térmicos, de choque e vibração.

Outro  modelo  de  teste  iniciará  em  breve  uma
campanha de oito meses com foco nos movimentos do rover e
na  navegação  em  vários  tipos  de  solo,  desde  solos  de
granulação fina até pedregulhos maiores.

A  missão  viajará  para  Marte  dentro  de  uma
“aeroshell”,  com  o  rover  montado  em  uma  plataforma
científica  de superfície.  Uma vez  entregue  com segurança  à
superfície do Planeta Vermelho, a plataforma de aterrissagem
implantará seus painéis solares e rampas e, em poucos dias, o
rover  sairá  da  plataforma  e  iniciará  sua  emocionante
exploração de Marte.

“Esta campanha dá início a uma série de testes que
irão verificar o design mecânico e térmico do ExoMars, uma
preparação  essencial  que  nos  aproxima  um pouco  mais  do
planeta vermelho”, diz Pietro Baglioni, líder da equipe da ESA
ExoMars.

Traduzido por: Arthur Novaes.

Disponível originalmente em: 
http://exploration.esa.int/mars/60365-red-planet-rover-set-for-
extreme-environment-workout/. 

http://exploration.esa.int/mars/60365-red-planet-rover-set-for-extreme-environment-workout/
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Lockheed Martin fornece um primeiro olhar
sobre onde os astronautas podem viver em

missões para o espaço profundo

Um enorme habitat cilíndrico pode um dia abrigar até
quatro  astronautas  enquanto  eles  viajam  para  o  espaço
profundo.

A  Lockheed  Martin  forneceu  um  primeiro  olhar
sobre o que um desses habitats pode parecer, na última quinta-
feira no Centro Espacial Kennedy, onde a gigante aeroespacial
está sob contrato com a NASA para construir um protótipo de
alojamentos.

A Lockheed é uma das seis empreiteiras - as outras
são  Boeing,  Space  Systems  da  Sierra  Nevada,  Orbital  ATK,
NanoRacks e Bigelow Aerospace – a quem a NASA concedeu
US$ 65 milhões para construir um protótipo de habitat até o
final  do  ano.  A  agência,  então,  revisará  as  propostas  para
alcançar uma melhor compreensão dos sistemas e interfaces
que precisam ser implantados para facilitar a vida no espaço
profundo.

O  design  da  Lockheed  usa  o  Módulo  de  Logística
Multipropósito  Donatello,  um  módulo  reaproveitado  que
remonta à era do ônibus espacial, antes destinado a transferir
carga  para  a  Estação  Espacial  Internacional.  Mas  Donatello
nunca  foi  enviado  ao  espaço,  e  o  módulo  agora  foi
transformado no protótipo da Lockheed.

Com aproximadamente 4 metros e meio de largura e
quase  7  metros  de  comprimento,  a  cápsula  cilíndrica  é
aproximadamente  do  tamanho  de  um pequeno  ônibus.  Mas
será um pouco apertado se quatro astronautas residirem nele
por  30  a  60  dias,  como  prevê  a  Lockheed,  de  Bethesda,
Maryland.

A  cápsula  foi  projetada  para  abrigar  racks  para
ciência, sistemas de suporte à vida, estações de sono, máquinas
de  exercícios  e  estações  de  trabalho  robotizadas,  disse  Bill
Pratt, gerente do programa.

"Você  pensa  nisso  como  um  trailer  no  espaço
profundo", disse ele durante uma turnê do protótipo. "Quando
você está em um trailer, sua mesa se torna sua cama e as coisas
estão sempre se movendo, então você tem que ser realmente
eficiente com o espaço. Isso é muito do que estamos testando
aqui."

A equipe usou headsets de realidade aumentada, que
sobrepõem hardware  real  com simulações,  para  visualizar  o
layout  da  cápsula  -  economizando  tempo  e  ajudando  a
Lockheed a detectar erros desde o início.
Outra  medida  de  redução  de  custos:  a  reutilização  de
Donatello.

"Queremos  chegar  à  Lua  e  a  Marte  o  mais  rápido
possível,  e  sentimos que realmente temos  muitas  coisas  que
podemos usar para fazer isso", disse Pratt, acrescentando que

os materiais de reaproveitamento se tornaram um grande tema
na Lockheed.

O  habitat  faz  parte  da  missão  maior  de  levar
tripulações à  Lua e a Marte.  A versão final da cápsula será
anexada  ao  já  planejado  Deep  Space  Gateway,  uma  porta
espacial que orbitará a lua e atuará como um ponto de partida
para missões de exploração do espaço profundo.

Os  astronautas  serão  lançados  na  nave  Orion
projetada para espaço profundo, ainda em andamento, com a
ajuda  do  Sistema  de  Lançamento  Espacial  (Space  Launch
System),  que  a  NASA  classifica  como  o  "mais  poderoso
foguete"  já  construído.  O  Gateway  seria  consideravelmente
menor que a Estação Espacial Internacional, de 450 toneladas.
Com 75 toneladas, o spaceport incluiria o habitat, uma câmara
de  compressão,  um  módulo  de  propulsão,  uma  porta  de
ancoragem e um barramento de força.

A produção está se direcionando à nave Orion, que
deve fazer uma missão sem tripulação (Missão de Exploração-
1) para orbitar a Lua em 2020. A Missão de Exploração-2 está
programada  para  levar  uma  tripulação  à  órbita  lunar  em
meados de 2022.

No  Kennedy  Space  Center,  os  escudos  de  calor  já
estão  acoplados  à  Orion.  A  espaçonave  está  em
desenvolvimento desde 2004.

O  longo  tempo  de  desenvolvimento  se  deve  em
grande  parte  às  demandas  de  uma  espaçonave  de  espaço
profundo  e  às  condições  punitivas  que  a  espaçonave
enfrentará  quando  fizer  a  viagem de  mil  dias  a  Marte.  Por
exemplo,  a  NASA  exige  que  o  módulo  de  tripulação  Orion
tenha  zero  defeitos  de  solda,  enquanto  as  especificações  de
missão da Apollo tiveram um número permitido de defeitos
por polegada.

"Esta é  a  infraestrutura para  a  exploração humana
sustentável do espaço e, portanto, é preciso explicar todos os
cenários  possíveis.  Por isso,  os  requisitos  são tão rigorosos",
disse Lisa Callahan, vice-presidente e gerente geral da divisão
espacial civil comercial da Lockheed Martin.

A Lockheed agora está de olho na linha de chegada.
Em Agosto de 2018, Mike Hawes, vice-presidente e gerente de
programa para Orion na Lockheed Martin, declarou que: “No
próximo mês, a Agência Espacial Européia entregará o Módulo
de Serviço Europeu que ficará abaixo do módulo da tripulação
de  Orion,  iniciando  o  desenvolvimento  final  antes  que  a
espaçonave  seja  integrada  ao  Sistema  de  Lançamento
Espacial.”

“Já está fixado em nossas mentes que temos 404 dias
de  atividade  ...  antes  de  passarmos  para  a  equipe  de  solo
Kennedy (operações)", disse Hawes.

Por Chabeli Herrera, 17 de agosto de 2018.
©2018 The Orlando Sentinel (Orlando, Fla.) 
Distributed by Tribune Content Agency, LLC.
Traduzido por: Arthur Novaes.

Disponível originalmente em: https://phys.org/news/2018-08-
lockheed-martin-astronauts-missions-deep.html
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Traçando um curso para segurança de
astronautas, enquanto a NASA prepara

lançamentos à Lua e a Marte

Na  próxima  década,  a  NASA  pretende  lançar  a
humanidade  em  direção  à  Lua  e  a  Marte  -  um  passo
monumental  em viagens  espaciais  tripuladas.  Tal  jornada  é
recheada  de  desafios  e  perigos,  não  diferentes  daqueles
enfrentados pelos primeiros exploradores a cruzar o oceano.
No entanto, em vez de mares tempestuosos, esses exploradores
partirão  em  meio  aos  perigos  da  heliosfera  -  o  ambiente
magnético que emana do Sol  e  engloba  o sistema solar.  Os
riscos  de  viajar  através  desta  região,  em  última  análise,
dependem de quão bem podemos entender a dinâmica dela.

"A fim de chegar a  Marte,  as  naves espaciais  e  os
seres humanos estarão imersos na heliosfera e terão que lidar
com isso", disse Terry Onsager, cientista do programa na sede
da NASA de Washington, EUA, acrescentando: "esse ambiente
pode ser duro, mas estamos prontos para ele.”

Para  navegar  com  segurança  pela  heliosfera,  os
cientistas  e  missões  da  NASA  mapearam  a  região  durante
décadas. Resultados recentes, desde os obtidos próximo a Terra
até  bem  distantes  no  sistema  solar,  estão  nos  ajudando  a
projetar  um  caminho  seguro  para  futuros  exploradores
espaciais no exterior.

Manter-se seguro a caminho de Marte

À  medida  que  os  astronautas  deixam  a  bolha
magnética de proteção em torno da Terra – a magnetosfera –
eles  ficam  expostos  à  radiação  de  partículas  energéticas
prejudiciais  do  Sol.  Continuamente  fluindo  a  partir  da
superfície solar, essas partículas energéticas solares, como são
conhecidas,  podem  atingir  níveis  a  ponto  de  danificar
eletrônicos e prejudicar tecidos vivos no espaço.

Esta simulação de uma ejeção de massa coronal de 14 de julho de 2000 
mostra a CME e partículas energéticas solares subsequentes fluindo 
para longe do Sol. As linhas do campo magnético do Sol são mostradas 
em magenta e branco. O fluxo de prótons com energias maiores que 50 
MeV é mostrado em cores.

Por Mara Johnson-Groh, do NASA's Goddard Space Flight Center.
Editor: Rob Garner. Última atualização em 30 de novembro de 2018.
Traduzido por: Arthur Novaes.
Disponível originalmente em: 
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/charting-a-course-for-
astronaut-safety-as-nasa-launches-to-the-moon-and-to-mars. 

"Periodicamente,  erupções solares na superfície do
Sol podem gerar enormes aumentos na radiação de partículas
energéticas  no ambiente e,  quando isso ocorre,  os  sistemas
precisam ser capazes de lidar com isso", disse Onsager.

As  naves  espaciais  estão  sendo  projetadas  com
equipamentos endurecidos por radiação e áreas seguras para
os astronautas se esconderem durante tempestades solares –
que  podem  durar  horas  a  dias.  Além  dessas  medidas  de
segurança, ter um sistema de alerta confiável é fundamental
para a segurança dos astronautas.

O  Observatório  Solar  Dinâmico  da  NASA  (Solar
Dynamics  Observatory  da  NASA)  –  SDO  –  tem  mantido
vigilância  constante  sobre  o  Sol  há  oito  anos.  As  imagens
captadas  em  luz  visível  e  ultravioleta  permitem  que  os
cientistas  monitorem  continuamente  as  condições  da
superfície  e  compreendam  que  atividade  pode  estar  se
desenrolando logo abaixo, pronta para emergir. Uma vez que
uma  erupção  é  vista  na  superfície  do  Sol,  os  astronautas
podem normalmente receber um aviso prévio de meia hora
antes  que  a  radiação  recebida  alcance  os  níveis  máximos.
Embora isso forneça aos astronautas algum tempo para agir,
em última análise, melhorias na previsão do tempo espacial
são necessárias para fornecer avisos mais avançados.

Melhorando a Previsão do Tempo Espacial

Prever o tempo espacial – o vento solar variante e
as  partículas  energéticas  solares  que  ele  carrega  –  não  é
diferente  da  previsão  do  tempo  terrestre.  Começa  com  a
observação do Sol – que a SDO e outras missões heliofísicas
da NASA fazem o tempo todo. Os dados sobre a atividade do
Sol são alimentados em modelos computacionais baseados em
física que fazem previsões estatísticas sobre a probabilidade
de uma erupção solar.  Isto  então  permite  que os  cientistas
avisem quando tal evento possa ocorrer.

"A previsão de fenômenos climáticos espaciais, seja
na Terra ou no espaço profundo, é muito, muito complexa",
disse  Jingnan  Guo,  heliofísico  da  Universidade  de  Kiel,  na
Alemanha.  "Temos que  considerar escalas  que  vão desde a
distância Sol-Terra – cerca de 150 milhões de kilômetros, nas
quais  as  ondas  e  o  material  irrompido  se  propagam  pelo
espaço – até inferiores a alguns metros, escala na qual você vê
a turbulência e a cinemática das partículas."

Neste  momento,  nossa  compreensão  da  dinâmica
complexa  em jogo na heliosfera é  incompleta,  tornando as
previsões  difíceis;  os  melhores  modelos  ainda  estão  nos
estágios  iniciais  de  desenvolvimento.  Os  cientistas  que
modelam  o  clima  espacial  dependem  das  muitas  missões
heliofísicas da NASA para melhorar suas previsões.

“Se  você  tem  observações  de  um  único  ponto,  é
muito difícil modelar ou até, às vezes, interpretar os dados. Se
você tem múltiplos pontos, você pode refinar seu modelo e
garantir  que  as  teorias  subjacentes  sejam  capazes  de
reproduzir aquele evento”, disse Leila Mays, cientista de clima
espacial  do  Goddard  Space  Flight  Center  da  NASA  em
Greenbelt, Maryland.

Em 2017, um forte evento de partículas energéticas
solares  foi  observado  por  várias  missões  da  NASA.  Os
resultados,  que registraram o primeiro evento de partículas
visto no nível do solo tanto em Marte como na Terra, foram
publicados  recentemente  na  revista  Space  Weather.  Neste
caso,  partículas  de  alta  energia  aceleradas  por  um choque
intenso  causado  por  uma  ejeção  de  massa  coronal  –  uma
explosão  violenta  na  superfície  solar  que  expele  gás  e
partículas  energéticas  –  foram detectadas  com o SDO pela
primeira vez quando deixaram o Sol. 
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Os  cientistas  usaram  instrumentos  e  modelos
terrestres para rastrear como o material se movia através da
heliosfera e para medir sua intensidade ao atingir  a Terra e
Marte.

Vídeo: https://youtu.be/gAOEG9cf_H0
O evento de ejeção de massa coronal de 10 de setembro de
2017 - mostrado no vídeo do link acima pela maior explosão
vermelha - foi visto por várias missões em todo o sistema solar,
ajudando os cientistas a entender como esse tipo de radiação
potencialmente prejudicial pode impactar futuros exploradores
espaciais Lua e Marte.
Créditos: CCMC/NASA Goddard/Tom Bridgman

Tais observações de múltiplos pontos são essenciais
para  entender  como  as  partículas  lançadas  pelo  Sol  viajam
através  do  sistema  solar.  Esse  conhecimento  de  como  a
radiação se espalha,  em última análise,  ajuda a  melhorar os
modelos –  dando aos astronautas avisos  mais  avançados de
eventos climáticos espaciais potencialmente perigosos.

"Embora este tenha sido o maior evento de partículas
energéticas  solares  que  observamos  na  superfície  de  Marte,
não teria sido perigoso para os astronautas", disse Guo, autor
do artigo.  "No entanto,  eventos muito maiores  de partículas
energéticas  solares  são  possíveis  e  esse  evento  nos  ajuda  a
entender como isso pode ser."

Os cientistas continuarão a estudar o clima espacial
da Terra com instrumentos  terrestres,  bem como a frota de
espaçonaves  heliofísicas  da  NASA,  mas  futuras  missões
fornecerão novos pontos de vista.

"No final,  mais  dados  são  necessários  e  esperamos
receber  alguns  da  Sonda  Solar  Parker,  pois  ela  está  se
aproximando  bastante  do  Sol,  onde  essas  partículas
prejudiciais  são  aceleradas  a  altas  energias",  disse  Mays.
“Temos suposições de como funciona essa aceleração que entra
nos modelos, mas as medições da Parker realmente ajudariam
a melhorar nossas teorias.”

O Instrumento Detector de Avaliação de Radiação, a
bordo do rover Curiosity, tem medido radiação de alta energia
na  superfície  marciana  –  dados  que  ajudam os  cientistas  a
entender a quantidade de radiação a que os humanos estarão
expostos quando visitarem o planeta vermelho. O Programa de
Satélite  Ambiental  Operacional  Geoestacionário  conjunto  da
NASA  e  da  NOAA  tem  medido  os  níveis  de  partículas
energéticas para os astronautas contemporâneos desde os anos
1980.  Instrumentos  para  estudar  a  radiação  de  partículas
também estarão a bordo de voos futuros e do Lunar Orbital
Platform-Gateway, o posto avançado proposto para orbitar a
Lua.

"Futuros veículos de exploração humana no espaço
profundo fornecerão não apenas a capacidade de proteger a
tripulação  a  bordo,  mas  simultaneamente  fazer  novos
experimentos científicos",  disse Antti Pulkkinen,  cientista  do
Goddard Space Flight Center da NASA. "Eles vão servir a esse
duplo propósito."

Essas medições irão beneficiar mais do que apenas a
previsão  do  tempo  espacial.  Elas  também  nos  ajudarão  a
entender as coisas mais próximas de casa – como a Lua.

Novo insight na Lua

Voltar à Lua, sem dúvida, abrirá novas portas para a
compreensão do nosso vizinho mais próximo no espaço. Afinal
de  contas,  primeiro  pisamos  na  Lua  para  que  pudéssemos
entender suas origens. Hoje ainda estamos descobrindo coisas
novas e missões da NASA como a Aceleração, a Reconexão, a
Turbulência e a Eletrodinâmica da Interação da Lua com o Sol
–  ARTEMIS,  na  sigla  em inglês  –  estão  descobrindo  novos
insights sobre a tênue atmosfera da lua.

A Lua não é, de fato, sem ar. Tem uma fina camada
atmosférica  -  a  exosfera  -  composta  principalmente  de
hidrogênio, hélio, neônio e argônio, que se estende por cerca de
160 km acima da  superfície.  Misturado na  borda  superior  da
exosfera  está  uma  camada  secundária  tênue  e  efêmera  -  a
ionosfera  -  criada  pela  luz  solar  energizando  átomos  na
exosfera.

"A ionosfera é um milhão de vezes menos densa que a
ionosfera  da  Terra,  por  isso  é  realmente  difícil  medir
diretamente essas partículas carregadas", disse Jasper Halekas,
cientista da ARTEMIS na Universidade de Iowa, em Iowa City, e
autor principal de um novo estudo sobre a Ionosfera da lua.

Usando  uma  nova  técnica  para  analisar  dados  da
ARTEMIS,  Halekas  e  sua  equipe  foram  capazes  de  medir  a
ionosfera diretamente. Eles notaram que a ionosfera aumentava
a  cada  Lua cheia  e  se  juntava  à  ionosfera  da Terra  –  o  que
significa  que  as  partículas  carregadas  provavelmente  são
capazes de viajar entre as ionosferas dos dois corpos.

Novas  missões  à  Lua  permitiriam  o  estudo  da
ionosfera  e  exosfera  a  partir  da  superfície,  dando-nos  uma
melhor  compreensão  sobre  esse  acoplamento  e  como  nossa
atmosfera pode estar ligada à da Lua.

A  lua  tem  uma  atmosfera  tênue,  chamada  exosfera,  estendendo-se
algumas centenas de quilômetros acima da superfície. A luz solar ioniza
uma parte dessa exosfera, produzindo uma ionosfera cerca de um milhão
de vezes mais fraca que a da Terra.

"A presença da Lua pode até afetar a magnetosfera da
Terra", disse Halekas. "Pode realmente perturbar esse ambiente
local."

Os  novos  resultados  também  podem  nos  ajudar  a
entender melhor como as atmosferas são criadas e mantidas em
pequenos corpos.

"A mesma técnica pode ser aplicada a muitos outros
corpos no sistema solar,  que devem ter uma atmosfera tênue
como a da Lua", disse Halekas.  “Isso inclui:  luas ao redor dos
planetas exteriores, grandes corpos no cinturão de asteróides,
coisas  no  cinturão  de  Kuiper  e  até  mesmo  objetos  fora  do
sistema solar.”

Partindo com confiança

É difícil  prever as descobertas que serão feitas pelas
viagens da humanidade à Lua e a Marte, embora saibamos que
certamente serão numerosas. O que é certo é o papel principal
que a heliofísica vai desempenhar para nos ajudar a chegar lá.
Estudar a  heliofísica e o clima espacial  são inestimáveis  para
proteger nossos astronautas e ativos no espaço. E, sem dúvida,
essa  jornada  através  do  sistema  solar  nos  ajudará  a  revelar
novas  descobertas  sobre  a  heliosfera,  que  chamamos  de  lar,
tornando as  estradas do espaço mais  seguras para  as  futuras
gerações de exploradores espaciais.

Informações autorais na primeira coluna, página anterior. 
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APOIO

Os planos de Putin para mandar Russos a Marte em 2019
Se ele for bem sucedido, eles chegarão lá antes da NASA e de Elon Musk

É o século 21, mesmo assim, hoje sentimos como se a mordida gelada da Guerra Fria,  de
alguma forma, tivesse voltado dos mortos. Tivemos ataques  Russos a instituições americanas
(bom, ataques cibernéticos, mas, mesmo assim...) e intromissões nas eleições norte-americanas;
temos ex-espiões russos sendo mortos como resultado de  prováveis ordens de Putin em solo
britânico.

E,  agora,  Putin anunciou que tem planos de enviar missões tripuladas e não tripuladas a
Marte já em 2019. Ele também possui planos de enviar missões à Lua e ainda mais distante no
espaço.

Se uma missão tripulada a Marte for bem sucedida, a tropa de Putin chegará lá anos antes de missões concorrentes da
SpaceX (que prevê o envio de seres humanos para o Planeta Vermelho em 2024) e NASA (por volta dos anos 2030). A NASA também
planeja enviar outras missões não  tripuladas a  Marte em 2020,  especificamente para encontrar sinais de vida microscópica no
passado. Elon Musk, o CEO da SpaceX, recentemente disse que tem planos de começar a testar o BFR, a nave que pode levar
humanos a Marte, um pouco antes do previsto, completando os primeiros testes de vôo no início de 2019.

O presidente Russo anunciou as missões fituras em um documentário transmitido em um site  de mídia social  Russa
vkontakte e relatado pela Newsweek. "Nós estamos planejando lançamentos não tripulados e tripulados — ao espaço profundo,
como parte  de  um programa lunar  e  para  exploração  em Marte.  A missão  mais  próxima será  muito  em breve,  nós  estamos
planejando enviar uma missão a Marte em 2019", disse ele, de acordo com a agência de notícias Russa RT. "Nossos especialistas
tentarão pousar perto dos pólos porque há razões para haver água lá. Há pesquisas a serem feitas lá e, a partir disso, pesquisas de
outros planetas e do espaço exterior podem ser realizadas.”

Putin não deu nenhuma informação adicional sobre quando os lançamentos irão acontecer.
Entretanto, seu histórico recente é uma indicação de que a Rússia pode não provar ser um concorrente tão forte na corrida para pôr
os pés no Planeta Vermelho. Em 2011, a sonda russa Phobos-Grunt estava a caminho de Marte, mas ficou presa na órbita da Terra e
acabou caindo no Pacífico. E esse é apenas o mais recente em várias décadas de falhas interestelares.

Putin também não explicou por que ele queria mandar russos para Marte. Mas o que leva alguém a buscar a exploração
espacial?  Para  trazer  glória  à  sua  terra  natal,  para  aprofundar  a  compreensão  científica  -  e,  sim,  para  afirmar  o  domínio
internacional. Se o programa espacial do país tiver resolvido suas dificuldades e puder lançar espaçonaves com sucesso no prazo que
Putin anuncia, a Rússia pode ter uma chance razoável de realizar todas essas coisas.

Alexandra Ossola, 16 de março de 2018.
Traduzido por: Arthur Novaes.

Disponível originalmente em: <https://futurism.com/putin-russia-mars-2019>.
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