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E chegamos à edição nº 30 da 
Revista Astronova. Quando 
iniciamos, era apenas a 
revista; hoje estamos 
presentes em outras mídias. 
Agora temos um site próprio, 
uma live semanal (Astronova 
Responde), acompanhamento 
de alguns lançamentos de 
foguetes (Nova Rocket) e um 
canal de podcast (Nova Cast). 
E, como dizemos nestas 
novas mídias, apresentamos a 
Ciência com humor mas sem 
perder o rigor. Entretanto, 
sabemos que o momento 
histórico que vivemos não é 
dos melhores. Estamos em 
um tempo onde a negação do 
pensamento científico e 
obscurantismos chegam a 
esferas governamentais, 
seguido de cortes de verbas 
nas pesquisas e o 
sucateamento da ciência 
nacional se aprofunda. Mas 
mesmo sob esta sombria 
tormenta seguimos firmes na 
divulgação científica, movidos 
principalmente pela 
esperança.

Das notícias atuais sobre 
realizações espaciais, vemos 
que o mundo e o espaço, 
estão se tornando cada vez 
mais multipolar. Desde a 
última edição, tivemos as 

seguintes realizações: um 
novo jipe na superfície de 
Marte (Zhurong), uma nova 
estação espacial (Tiangong) 
e a apresentação do projeto 
conjunto da Estação Lunar 
Científica Internacional 
(ILRS), a ser realizada pela 
Rússia e pela China, e que a 
Agência Espacial Europeia 
se interessou em participar. 
Nesta edição, Wilson Guerra 
nos detalha esses três 
recentes projetos.

Eu apresento o artigo sobre 
as forças fundamentais do 
Universo e uma tradução 
direto da fonte, sobre a 
gravidade artificial. Maico 
Zorzan nos apresenta a 
trigonometria aplicada à 
Astronomia e à figura 
histórica de Hiparco.

A licencianda em Física Aline 
Bruck nos apresenta sobre 
os mundos quando estes 
eram jovens e a 
bacharelanda em Biologia, 
Camila Vieira, escreve sobre 
microrganismos e suas 
possibilidades em 
Astrobiologia.

Começamos com a agenda 
de lançamentos espaciais e 
um resumo das atividades 
nas estações espaciais 
Internacional e Tiangong.

Por fim, usem máscara e, 
quando conseguirem, tomem 
a vacina que estiver 
disponível. Boa leitura!

Rafael Cândido Jr.
Arcturus
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PRINCIPAIS LANÇAMENTOS DO TRIMESTREPRINCIPAIS LANÇAMENTOS DO TRIMESTRE

Foguete: New Shepard (Blue Origin)

Cápsula turística suborbital, com

tripulação

Local: Ranch Spaceport (Texas)

Data: 20/07/2021

Foguete: Antares (Northrop Grumman)

Carga: nave cargueira Cygnus, com

    mantimentos para a ISS

Local: Wallops Island

Data: 01/082021

Foguete: Atlas 5 (ULA)

Carga: segundo teste com cápsula

    Starliner (Boeing)

Local: Cabo Canaveral

Data: 30/07/2021

Foguete: Soyuz (POCKOCMOC)

Carga: nave cargueira Progress

    com mantimentos para ISS

Local: Cosmódromo de Baikonur

Data: 29/06/2021

Foguete: Soyuz (POCKOCMOC)

Carga: OneWeb-8, 36 satélites de

     telecomunicação e internet

Local: Cosmódromo de Vostochny

Data: 01/07/2021

Foguete: Proton-M (POCKOCMOC)

Carga: Naúka, novo módulo de

pesquisas para a ISS

Local: Cosmódromo de Baikonur

Data: 15/07/2021

Foguete: Soyuz (POCKOCMOC)

     telecomunicação e internet

Local: Cosmódromo de Vostochny

Data: 02/08/2021

Carga: OneWeb-9, 36 satélites de

Foguete: Falcon9 (SpaceX)

Carga: Transporter-2, conjunto de micro

e nanossatélites

Local: Cabo Canaveral

Data: 25/06/2021

EUAEUA

RÚSSIARÚSSIA



Foguete: Ariane 5 (Ariane Space)

Carga:  Star One D2, satélite de

    comunicação quântica

Local: espaçoporto de Kourou

Data: 07/2021

PRINCIPAIS LANÇAMENTOS DO TRIMESTREPRINCIPAIS LANÇAMENTOS DO TRIMESTRE

Foguete: Vega C (ELV)

Carga: Pleiades Neo 4

   satélite de observação da Terra

Local: espaçoporto de Kourou

Data: 07/2021

Foguete:  Longa Marcha 7

   estação espacial Tiangong

Local: Base de Wenchang

Data: 09/2020

Carga: Tianzhou 3, nave cargueira à

CHINACHINA

Foguete:SSLV (Isro)

Carga: Risat-1A, satélite de

   observação da Terra

Local: base de Satish Dhawan

Data: 06/2021

Foguete: GSLV-II (Isro)

Carga: Gisat-1, sat. geoestacionário

   para sensoriamento remoto

Local: base de Satish Dhawan

Data: 06/2021

ÍNDIAÍNDIA

EUROPAEUROPA



Principais atividades - dezembro/2020 a fevereiro/2021Principais atividades - dezembro/2020 a fevereiro/2021

Tripulação atualTripulação atual

ESTAÇÃO ESPACIAL INTERNACIONALESTAÇÃO ESPACIAL INTERNACIONAL

Soyuz MS-19: Roscosmos  (05/10/2021)Soyuz MS-19: Roscosmos  (05/10/2021)

Crew-3: SpaceX  (23/10/2021)Crew-3: SpaceX  (23/10/2021)

Próximas ExpediçõesPróximas Expedições

Cosmonautas Dubrov e Novitsky realizaram atividade 
extraveicular para retirada do módulo Pirs, onde será 

acoplado em julho o novo laboratório Naúka.

Cosmonautas Dubrov e Novitsky realizaram atividade 
extraveicular para retirada do módulo Pirs, onde será 

acoplado em julho o novo laboratório Naúka.

Astronauta Thomas Pasquet (ESA) realiza estudos
sobre feitos da microgravidade nos músculos

Astronauta Thomas Pasquet (ESA) realiza estudos
sobre feitos da microgravidade nos músculos

Astronautas Thomas Pasquet (ESA) 
e Shane Kimbrough (Nasa) 

realizaram atividade extraveicular 
para instalação de primeiro bloco 

de painéis solares complementares.

Astronautas Thomas Pasquet (ESA) 
e Shane Kimbrough (Nasa) 

realizaram atividade extraveicular 
para instalação de primeiro bloco 

de painéis solares complementares.



Estação Espacial Tiangong (módulo TianHe)Estação Espacial Tiangong (módulo TianHe)
Principais atividades - abril a junho/2021Principais atividades - abril a junho/2021

Tripulação atual - Expedição 01Tripulação atual - Expedição 01

Foguete Longa Marcha 2F Y12 com a nave
Shenzhou-12 e seus 3 tripulantes (16/06).

Foguete Longa Marcha 2F Y12 com a nave
Shenzhou-12 e seus 3 tripulantes (16/06).

Nave cargueira Tianzhou-2 realizar acoplamento
autônomo depois de 8 horas de vôo.

Nave cargueira Tianzhou-2 realizar acoplamento
autônomo depois de 8 horas de vôo.

Nave tripulada Shenzhou-12 realizar acoplamento
autônomo depois de 6,5 horas de vôo.

Nave tripulada Shenzhou-12 realizar acoplamento
autônomo depois de 6,5 horas de vôo.

Lançamento do foguete Longa Marcha 7
com da nave cargueira Tianzhou-2 (29/05).
Lançamento do foguete Longa Marcha 7

com da nave cargueira Tianzhou-2 (29/05).

Expedição 02 (outubro/2021)

Lançamento do foguete Longa Marcha 5B com
o módulo central TianHe (29/04).

Lançamento do foguete Longa Marcha 5B com
o módulo central TianHe (29/04).



08

Camila Vieira
camilavieira602@gmail.com

Seres quimiotróficos são 
microrganismos que usam 
energia química ao invés de 
luminosa para crescerem 
logo, são capazes de habitar 
ambientes pouco 
iluminados como o fundo 
oceânico. Entre os 
quimiotróficos encontramos 
as bactérias redutoras de 
sulfato (BRS), que são 
anaeróbias e utilizam o 
sulfato como aceptor final 
na cadeia de elétrons e 
fontes variáveis de carbono a 
depender do ambiente em 

que se encontram. Tais 
ambientes podem ser os 
mais diversos sendo muitos 
deles considerados 
extremos, ou seja, inóspitos 
para grande parte dos outros 
seres vivos.

Organismos redutores de 
enxofre, arqueias e bactérias 
ocupam posições basais na 
árvore filogenética da vida 
na Terra e são uns dos 
primeiros que já 
apresentavam as 
características atuais nos 
tempos mais remotos. Desse 
modo as BRS já se 
desenvolviam em ambiente 

extremo pois a Terra passou 
por muitas adversidades 
desde o surgimento desses 
microrganismos, sendo 
possível encontrar exemplos 
dessas bactérias em 
diferentes classes de 
extremófilos.

Dentre essas classes temos 
os psicrófilos que são 
microrganismos que 
habitam ambientes frios 
com temperaturas de 
crescimento variando de 
abaixo de 0°C a 20°C a 
depender do organismo, 
exemplos de BRS que 
habitam esses locais são 
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Desulfofrigus oceanense e 
Desulfotalea psychrophila. Já os 
mesófilos habitam 
ambientes amenos e 
possuem uma temperatura 
ótima de crescimento 
variando de 20°C a 40°C e 
muitas BRS pertencem a esse 
grupo.

Os microrganismos que 
crescem em temperaturas 
altas entre 45°C e 80°C são 
chamados termófilos e têm 
como representantes as 
bactérias redutoras de 
sulfato Desulfotomaculum 
geothermicum, 
Desulfotomaculum 
thermocisternum, 
Thermodesulfobacterium 
commune, Thermodesulfovibrio 
yellowstonii dentre outras. 
Em temperaturas mais altas 
ainda crescem os 
hipertermófilos que são 
representados 
principalmente pelas 
arqueias mas que também 

engloba bactérias e em 
alguns modelos para a 
origem da vida são tidos 
como os primeiros 
microrganismos que 
habitaram nosso planeta. 
Um exemplo é a arqueia 
redutora de sulfato 
Archaeoglobus fulgidus. 
Também são 
microrganismos extremos os 
que habitam locais com pHs 
altos demais ou baixos 
demais, alcalifílicos e 
acidófilos respectivamente, 
e os halófilos que vivem em 
elevadas concentrações de 
cloreto de sódio.

Quimiotróficos são 
considerados organismos 
que poderiam habitar o 
satélite de júpiter Europa, 
isso porque essa lua tem 
fortes indícios de possuir 
um oceano salino abaixo da 
camada de gelo que a 
recobre e atividade 
geológica que pode ser 

evidenciada pela superfície 
com poucas crateras de 
impacto, indicando 
criovulcanismo, e por 
ejeções de vapor de água 
observadas em sua 
atmosfera. Tais observações 
levam a possibilidade de 
haver fontes hidrotermais 
no fundo do oceano 
subterrâneo, essas fontes 
aqui na Terra são ricas em 
nutrientes e compostos de 
enxofre abrigando inclusive 
BRS que também devem 
estar presentes no gradiente 
térmico criado por erupções 
na água. Outro fator 
importante envolvendo 
habitabilidade em Europa, 
principalmente para BRS, é o 
fato da sonda Galileo ter 
encontrado manchas de 
enxofre nessa lua.

A procura por biomarcas de 
BRS fora da Terra ou até 
mesmo na Terra em tempos 
remotos é marcada pela 
dificuldade de se diferenciar 
a redução de sulfato feita 
por bactérias ou 
abioticamente por redução 
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Desulfotalea psychrophila, um psicrófilo.

Archaeoglobus fulgidus, um exemplo
de arquéia redutora.
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termoquímica (TRS). Um dos 
caminhos é o fracionamento 
de isótopos de enxofre, os 
isótopos são elementos 
químicos com o mesmo 
número atômico mas massa 
diferente devido a 
quantidade diferente de 
nêutrons. Fracionamento 
isotópico é o 
enriquecimento ou 
empobrecimento do isótopo 
pesado em uma amostra, o 
enxofre possui dois isótopos 

32estáveis o S  (leve e mais 
34abundante) e o S  (pesado). 

34O delta S  está relacionado a 
34 32razão isotópica de S /S  

comparada com o meteorito 
Canyon Diablo, que é 
composto por triolita (FeS) e 
por isso chamado CDT, 
quando corresponde ao 
valor do meteorito o delta é 
muito próximo de zero.

De fato na Terra o valor de 
delta é perto de zero e o 
mesmo se espera para 
Europa pois uma hipótese 

global bem aceita é a de que 
o delta é sempre próximo de 
zero quando em 
temperatura compatível 
com a redução inorgânica 
do sulfato, em temperaturas 
maiores que 100 °C pouco 
sulfato é reduzido 
abioticamente. Geralmente 
o fracionamento inicial em 
que há um delta maior que - 
20 partes por mil é realizado 
por BRS e quando o delta é 
menor que - 20 partes por 
mil é feito por TRS. Contudo 
nem sempre isso ocorre, 
mostrando que a busca por 
vida no sistema solar 
baseada em fracionamento 
isotópico necessitará de 
mais tecnologias.

Além de Enxofre, a sonda 
Galileo encontrou carbonato 
de sódio na superfície de 
Europa, o carbono desse sal 
poderia oferecer 
informações sobre o ciclo do 
carbono se também avaliado 
isotopicamente. O carbono 
possui dois isótopos estáveis 

12 13 13o C  e o C  e o delta C  
possui como padrão um 
fóssil marinho do cretáceo 
pertencente a formação 
PeeDee na Carolina do Sul, 
ou seja quando delta é 
muito próximo de zero é 
porque corresponde ao 
padrão de belemnite PeeDee 
(PDB). Na Terra valores de 
delta acima de -30 
correspondem a atividade 
biológica de BRS porém fora 

do nosso planeta sem a 
certeza de que há vida, 
valores negativos maiores 
que -30 não necessariamente 
indicam biogênese. Mas 
ainda sim o fracionamento 
isotópico do carbono pode 
oferecer informações 
importantes sobre o estado 
redox do oceano de Europa e 
também temos 
conhecimento que para 
redução termoquímica do 
sulfato (TSR) o delta para o 
metano varia de -46 a -35.

Visto isso podemos observar 
a grande relevância das BRS 
nos estudos astrobiológicos 
especialmente em mundos 
com possíveis oceanos 
subterrâneos como Europa. 
Também é notória a 
necessidade de novas 
missões a este satélite com 
tecnologias que permitam a 
análise isotópica do enxofre 
e carbono como o 
espectrômetro de massa, 
além de novas tecnologias 
que garantam a eficiência 
desta análise.

Camila Vieira é graduanda em 
Ciências Biológicas pela UFV

Referências:
Seckbach, J., & Chela-Flores, J. 

(2007, October). Extremophiles and 
chemotrophs as contributors to 

astrobiological signatures on Europa: 
a review of biomarkers of sulfate-

reducers and other microorganisms. 
In Instruments, Methods, and 

Missions for Astrobiology X (Vol. 
6694, p. 66940W). International 

Society for Optics and Photonics.

Fóssil de uma formação Peedee.
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SISTEMA SOLAR

QUANDO OS MUNDOS ERAM

JOVENS
Aline Bruck
alinebruckveg@outlook.com 

De todos os mistérios que 
existem no universo, a 
origem de tudo ainda é 
bastante questionada e gera 
muitos debates. Muitas das 
estruturas que compõem o 
cosmo hoje em dia, como 
galáxias e estrelas, por 
exemplo, quase não emitem 
nenhuma radiação 
detectável quando começam 
a se formar. Isso deixa um 
espaço de tempo muito 
grande, sem ter informação 
precisa acerca da formação 
do universo, é chamado de 
idade das trevas.

A origem dos planetas 
também é investigada e 
ganhou um impulso positivo 
nas últimas décadas, com a 

descoberta de exoplanetas. 
Até o século XX a pesquisa 
sobre a origem dos planetas, 
era voltada apenas para o 
Sistema Solar.

Como os planetas, esses 
corpos astronomicamente 
pequenos, densos e escuros 
se formaram junto com sua 
estrela, ainda é um mistério, 
pois os planetas 
extrassolares se movem em 
órbitas diferentes dos 
planetas do Sistema Solar, o 
que dificulta o estudo sobre 
a formação desses corpos. 
Um especialista da 
Universidade de Princeton, 
Scott Tremaine, se coloca 
cético em relação à 
descoberta da origem de 
formação planetária e 
duvida também, das 

previsões teóricas das 
propriedades dos 
exoplanetas descobertos.

Immanuel Kant aparece 
nesse contexto com a 
hipótese nebular, que 
propõe que os planetas 
foram formados a partir de 
blocos de poeira e gás que se 
condensam ao redor da 
estrela em formação. 
Durante a primeira metade 
do século XX, a hipótese que 
vigorava era a de James 
Jeans, que acreditava que os 
planetas começavam a se 
formar quando duas estrelas 
se aproximavam e as forças 
gravitacionais de ambas, 
atraiam gases das estrelas, o 
qual se condensam para 
formar planetas. Eventos 
que ocorrem a aproximação 
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de estrelas em uma galáxia 
são muito raros, isso 
deixaria os sistemas 
planetários muito raros.

Ao calcular que o gás de 
uma estrela quando 
retirado, evapora e não 
condensa, a hipótese de Kant 
foi novamente retomada. As 
nuvens de gases e poeiras 
gigantes podem formar 
milhares de estrelas e um 
exemplo que temos mais 
próximo do Sistema Solar é 
a nebulosa de Órion, que é 
um enorme berçário de 
estrelas.

A emissão de fótons pelas 
estrelas formadas empurra a 
poeira a sua volta. 
Telescópios que detectam 
sinais de rádio são usados 
para mapear essas poeiras 
frias, que são denominadas 
assim, quando milhares de 
átomos se 

unem. Estrelas jovens 
possuem discos de matéria 

que as circundam, com 
dimensões semelhantes às 
que temos no Sistema Solar.

O processo de formação 
dessas poeiras cósmicas é 
um ótimo caminho para 
quem busca o entendimento 
da formação planetária. A 
região mais provável de 
formação dessa poeira é nas 
atmosferas externas das 
estrelas. Cálculos que 
estimam a estrutura interna 
dos planetas e suas massas 
apontam para substâncias 
mais densas no núcleo, 
inclusive nos planetas 
gasosos, como Júpiter e 
Saturno, por exemplo.

Entender como formou o 
núcleo planetário é 
essencial para desvendar o 
mistério de sua formação e 
evolução, pois foi a partir 
dele, que as outras 
substâncias foram atraídas e 
unidas para formar esses 
corpos celestes. Como isso 

acontece ainda não se sabe, 
mas astrônomos indicam 
que um corpo, quando tem 
dimensão de 
aproximadamente 800 
metros, é chamado de 
planetesimal. Esses corpos 
conseguem pela força da 
gravidade, atrair outros 
objetos, até que vão 
aumentando de tamanho, 
cada vez mais, até formarem 
mundos como Terra, Vênus e 
Marte, por exemplo, que 
seguram uma fina camada 
de gases atmosféricos ou 
seguram um grande 
revestimento de gases como 
hidrogênio e hélio, como 
nos planetas mais afastados 
do Sol.

Existem programas 
computacionais que 
realizam essa simulação e 
funcionam bem. Quase 
sempre nas simulações, são 
formados planetas rochosos 
e menores, próximo a estrela 
e planetas grandes e gasosos, 
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mais afastados da estrela 
principal.

A poeira cósmica é formada 
de partículas muito 
pequenas e com isso, sabe-se 
que apenas a gravidade não 
é suficiente para formar 
planetesimais, pois essa 
força não consegue as 
manter realmente unidas. 
Um modelo propõe essa 
formação por meio de 
acreção, onde as partículas 
colidem e se unem. Uma das 
coisas que ainda está em 
aberto é a questão do tempo 
em que foram formados 
esses planetesimais, que 
posteriormente evoluíram 
em planetas.

Outro mecanismo indica 
que essa aglutinação de 
matéria, pode ter formado 
por interferência de algum 
fenômeno externo como a 
passagem de um vórtice 
gigante pela região. A 
nuvem de gás e poeira em 
contração forma a estrela no 
centro e uma nuvem de 
material que a circunda. 
Esse material ao redor da 
estrela vai se achatando e 
formando regiões mais e 
menos densas. Alguma 
instabilidade ondulatória 
que alterna nessa diferença 
de densidade, pode formar 
vórtices giratórios que 
varrem e reduz a poeira.

Asteroides e cometas 
mostram por sua dimensão e 
composição, que os planetas 
podem ser formados dos 
planetesimais. Os planetas 

rochosos, assim como suas 
luas podem ter se formado 
pelo choque desses corpos 
menores. 

No cinturão de asteroide, 
entre Marte e Júpiter, a forte 
interação do campo 
gravitacional explica as 
dimensões que eles 
adquiriram após sua 
formação. As luas que 
orbitam os planetas, podem 
ter se formado também por 
choque entre pequenos 
corpos. As maiores luas 
orbitam seus planetas na 
mesma direção e quase no 
mesmo plano. Casos como 
as luas de Marte, Fobos e 
Deimos, podem ser 
analisados como um estágio 
primitivo do crescimento de 
corpos a partir de 
fenômenos planetesimais. 
Essas luas podem ter sido 
capturadas do cinturão de 
asteroide pela força da 
gravidade.

A missão Apollo, realizada 

pela Nasa, trouxe material 
lunar e essas amostras 
revelaram que a lua tem 
composição em partes 
semelhantes com a da Terra 
e em partes bem distintas, 
sugerindo que sua formação 
pode ter sido em partes 
externas à formação da 
Terra. Acredita se que ela 
tenha se formado a partir do 
choque de um protoplaneta 
em formação com a Terra 
que também se formava.

De um modo geral, o que 
tudo indica na formação do 
Sistema Solar é que ele veio 
de uma enorme variação de 
colisões até atingir uma 
certa estabilidade que 
perdura por 4 bilhões de 
anos, como vemos hoje em 
dia.

Aline Bruck é acadêmica de 
Licenciatura em Física pelo IFRJ.

Orientação: Bruno Nascimento-Dias
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Tyson, N. D. (2015). Origens. Editora 
Planeta do Brasil.
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A gravidade artificial é um 
tema recorrente na ficção 
científica. Mas há muito 
tempo este assunto foi além 
de livros e filmes, tornando-
se uma tarefa prática para 
cientistas. As tecnologias 
que criam o efeito da 
gravidade são desenvolvidas 
e estudadas no Instituto de 
Problemas Biomédicos 
(IBMP) da Academia Russa de 
Ciências com interesse 
voltado aos próximos voos 
espaciais para além da Lua.

Para voar para Marte

Por que criar gravidade 
artificial? Até o momento as 
tripulações da Estação 

Espacial Internacional 
utilizam os meios usuais de 
prevenção para enfrentar a 
influência da gravidade 
zero. A força gravitacional 
da Terra atua sobre todo o 
corpo da pessoa, porém, em 
condições de gravidade zero, 
esse efeito está ausente, o 
que causa muitos problemas 
de saúde. Como os músculos 
e as articulações podem ser 
mantidos em boa forma 
através de exercícios físicos, 
o mesmo não ocorre com os 
órgãos internos. Para que 
um vôo a Marte, por 
exemplo, não represente um 
risco excessivo à saúde, é 
necessário desenvolver um 
dispositivo que crie 
gravidade artificial em uma 
espaçonave.

A força da gravidade pode 
ser simulada a partir da 
força centrípeta, que ocorre 
devido à rotação uniforme 
de um objeto ou parte dele. 
O pai da cosmonáutica russa 
Konstantin Tsiolkovsky foi o 
primeiro a sugerir a ideia de 
criar uma força de gravidade 
artificial pela força 
centrípeta através de seus 
livros “Sonhos da Terra e o 
Céu” (1895) e “Fora da Terra” 
(1920).

A ideia proposta pelo 
cientista era construir uma 
estação espacial toroidal 
(toro é uma figura 
geométrica em forma de 
câmara de pneu ou boia 
salva-vidas), semelhante a 
uma roda de bicicleta. Ao 
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girar esta roda em torno do 
seu eixo no espaço, a inércia 
e a força centrípeta criam 
uma espécie de gravidade 
artificial, que pressiona os 
objetos contra a superfície 
externa. Isso permitirá que 
humanos possam caminhar 
pelo chão da estação como 
se caminhassem na Terra, ao 
invés de flutuar como 
ocorre na ISS. No entanto, 
este método apresenta 
muitos problemas que ainda 
não foram resolvidos.

Quando a cabeça está girando

Experimentos realizados no 
IBMP desde 1960 mostraram 
que o movimento de uma 
pessoa em um ambiente 
rotativo leva 
inevitavelmente ao 
aparecimento de um 
problema denominado 
cinetose no aparelho 
vestibular. Quanto mais alta 
a velocidade de rotação, 
mais forte é o efeito no 
aparelho vestibular. Ao 
longo dos anos, foi estudado 
o efeito sobre o corpo 
humano submetido a uma 
longa permanência (até um 
mês) em sistemas rotativos.

O primeiro sistema criado 
para este estudo foi a câmara 
MVK-1. Ela tinha uma cabine 
cilíndrica com um eixo de 
rotação passando pelo 
centro do piso. O 
acionamento de instalação 
proporcionou rotação 

uniforme com velocidade 
angular de 0,9 a 6 rpm, 
ocupando uma área de cerca 
de 3 m2 para dois ocupantes 
sentados. A duração da 
permanência contínua neste 
sistema foi limitada a uma 
semana.

Nos anos posteriores, foram 
construídas novas câmaras 
de teste. A Orbita foi 
montada em uma centrífuga 
com 20 m de braço. Em 1989 
foi construída a câmara 
Júpiter-2, onde foram 
simuladas as condições de 
habitabilidade de uma 
estação espacial. Esta 
instalação é um cilindro 
metálico com diâmetro de 
4,6 m e altura de 2,2 m; o 
eixo de rotação passa pelo 
centro da cabine e a 
velocidade de rotação varia 
de 1 a 15 rpm.

Conforme citado por Oleg 

Orlov, diretor do IBMP e 
acadêmico da Academia 
Russa de Ciências: “O 
Júpiter-2 é praticamente 
uma sala girando 
lentamente. Com uma 
rotação de 6 rpm, as pessoas 
se adaptavam à rotação por 
várias horas e passavam 
vários dias com relativo 
sucesso. Com rotação de 9 
rpm, já era necessário o uso 
de remédios para que as 
pessoas não tivessem enjôos, 
porém isso não garantia que 
as pessoas não 
apresentassem esses 
sintomas. Raramente 
alguém conseguiu suportar 
uma rotação maior que 12 
rpm. Para manter a 
aceleração da gravidade 
próximo às condições da 
Terra em baixa rotação, é 
necessário aumentar o raio 
de rotação. O resultado são 
grandes estruturas 
dinâmicas, cuja criação 

O estudioso russo Konstantin Tsiolkovsky e um esboço de uma
estação espacial rotativa com "gravidade artificial”
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neste momento é 
tecnicamente difícil.”

Atualmente, o sistema 
Júpiter-2 foi doado ao Museu 
Estatal de História da 
Cosmonáutica Tsiolkovsky 
na cidade de Kaluga, onde 
fará parte de uma nova 
exposição a ser inaugurada 
para o 60º aniversário do voo 
de Yuri Gagarin. Hoje o IBMP 
desenvolve uma outra 
concepção de testes, o uso de 
uma centrífuga de raio curto 
a bordo de uma estação 
orbital para criar realizar 
testes de curto prazo, mas 
periodicamente repetidos.

Terapia gravitacional

Na URSS, a primeira 
centrífuga terrestre de raio 
curto foi desenvolvida em 
1978, com um braço de 2 m 
de comprimento e criando 
uma sobrecarga de 4g ao 
nível dos pés. Na 
extremidade dos pés havia 
uma bicicleta ergométrica 
para treinamento físico 
durante a rotação. Havia 
também um conjunto de 
equipamentos para 
monitoramento médico da 
pessoa submetia a teste.

Como resultado das 
pesquisas, foi resolvida a 
questão da direção da ação 
das sobrecargas durante a 
rotação em uma centrífuga 
de raio curto em gravidade 
zero, ou seja, a direção deve 

ser ao longo do eixo 
longitudinal do corpo, ou 
seja, da cabeça aos pés. 
Somente este vetor de ação 
das sobrecargas cria uma 
pressão arterial hidrostática, 
semelhante à 
experimentada por uma 
pessoa em pé na Terra, e 
desaparece na gravidade 
zero. Nos estudos de 
modelos foi comprovada a 
possibilidade fundamental 
do uso efetivo da gravidade 
artificial para fins 
preventivos.

“A eficiência da rotação da 
centrífuga para prevenir o 
efeito negativo da gravidade 
zero foi confirmada em 
objetos biológicos durante 
um voo espacial real sob o 
programa BION em 1977.”, 
observou Oleg Orlov.

“No entanto, novas 
pesquisas neste sentido 
foram interrompidas, uma 
vez que se acreditava que 
para estações espaciais a 
criação de gravidade 

artificial é algo redundante. 
A documentação desse 
sistema foi transferida para 
a cidade de Samara, onde 
posteriormente foram 
criadas várias centrífugas 
clínicas. Foi assim que 
surgiu um novo método 
clínico, a terapia 
gravitacional.”

O problema da gravidade 
artificial usando uma 
centrífuga de raio curto já 
voltou aos nossos dias em 
conexão com o tema dos 
voos interplanetários 
promissores. A moderna 
bancada de laboratório da 
centrífuga foi criada na RSC 
Energia por encomenda dos 
especialistas do IBMP, 
absorvendo tanto a 
experiência nacional russa 
quanto à prática de agências 
estrangeiras (existem 
centrífugas de raio curto na 
Alemanha, EUA, Japão, 
França e China).

Em 2014, os primeiros 
ensaios médicos foram 
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realizados em uma 
centrífuga IBMP de nova 
geração com a participação 
de quatro homens com 
idades entre 30 e 34 anos, 
com sobrecargas na direção 
cabeça-pelve de até 1,5 a 2g. 
Após os testes, foi realizada 
uma modernização quase 
completa da bancada de 
testes.

Parecendo que está no chão

“Com as modificações, a 
cabine ficou fechada, mais 
funcional e confortável para 
as pessoas em termos de 
estímulos optocinéticos 
externos. Os efeitos de 
aceleração e desaceleração 
da cabine também são 
minimizados. A centrífuga 
funciona tão suavemente 
que uma pessoa na cabine 
fechada nem percebe a 
rotação. A alteração da 
geometria da cabine, de 
uma posição deitada para a 
posição sentada é feita no 
console do sistema ou pelo 
próprio sujeito em teste. O 
uso de um design especial 
permite a rotação em uma 
posição semi-sentada, o que 
facilita significativamente a 
tolerância da pessoa às 
forças g longitudinais 
quando o impacto é 
direcionado da cabeça para 
as pernas. Mudar a postura 
pode reduzir 
significativamente o raio da 
centrífuga, o que é 
importante no 

desenvolvimento de sua 
versão de bordo, onde o 
módulo pode ter dimensões 
de raio limitadas.”, disse 
Milena Koloteva, chefe do 
laboratório do IBMP.

A centrífuga de nova 
geração foi colocada em 
operação em 2015, mas 
continua sendo aprimorada. 
Por exemplo, está em 
desenvolvimento a criação 
de elementos de realidade 
virtual em uma cabine 
fechada, ou seja, a pessoa 
não apenas sentira “um peso 
nas pernas”, mas também 
será capaz de ver imagens da 
superfície do planeta.

Os testes com homens na 
nova centrífuga de raio 
curto foram realizados entre 
2014 e 2019. Em 2019, três 
pessoas foram 
periodicamente giradas em 
centrífuga de raio curto. No 
ano passado, foi feita uma 
interrupção forçada devido à 
pandemia de coronavírus, 
mas em 2021 a série de 
experimentos continuará. 
Um estudo semelhante está 
sendo planejado com mais 
dois testadores.

As mulheres há muito 
tempo são membros das 
tripulações da ISS e também 
participarão de futuras 
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missões espaciais 
interplanetárias; portanto, 
elas também são submetidas 
a testes de gravidade 
artificial. Pela primeira vez, 
seis mulheres voluntárias 
participaram de estudos em 
uma centrífuga de raio curto 
como parte dos 
experimentos para a missão 
Luna-2015. Os resultados da 
rotação nos modos de teste 
confirmaram a capacidade 
de suportar sobrecargas de 
modo favorável. Mas há 
características das reações 
do corpo feminino que não 
permitem extrapolar 
totalmente os resultados do 
grupo masculino para as 
mulheres.

“No futuro, será possível que 
as mulheres participem não 
apenas da série controle, 
onde giraram em uma 
centrífuga de raio curto, 
mas também da 
imponderabilidade simulada 
por meio da hipocinesia 
anti-ortostática (ANOH). É 
necessário selecionar esse 
modelo de ausência de peso, 
onde grupos de homens e 
mulheres pudessem 
participar 
simultaneamente.”, diz 
Milena Koloteva. “Em 
seguida, comparam-se os 
resultados, verificando 
quem retém o efeito 
“gravitacional” por mais 
tempo, quais os critérios de 
tolerância. Este é um grande 
trabalho à parte.”

Módulo de gravidade

A pesquisa e o 
desenvolvimento 
experimental da tecnologia 
de módulos transformáveis 
(infláveis) com a colocação 
de uma centrífuga de raio 
curto a bordo foram 
realizados na RSC Energia 
entre 2012 e 2015. Como 
resultado, os materiais 
foram selecionados e 
certificados. A análise 
mostrou a possibilidade 
fundamental de se criar um 
módulo inflável de média 
com uma centrífuga de raio 
curto. Esse módulo é 
lançado dobrado e deve girar 
após o encaixa na estação. 
Um módulo inflável 
semelhante, denominado 
BEAM, foi testado por vários 
anos como parte do 
segmento americano da ISS.

“A questão de quando este 
módulo será criado está em 
aberto.”, enfatizou Oleg 
Orlov, “Muito 
provavelmente, pode ser 
visto na configuração da 
nova estação espacial russa. 
Na fase de criação de um 
mock-up de uma versão a 
bordo de uma centrífuga de 
raio curto, juntamente com 
a equipe da RSC Energia, 
temos que trabalhar os 
requisitos médicos e 
técnicos e resolver questões 
não apenas das dimensões 
do produto para o módulo 
projetado, ergonomia de 

operação, mas também uma 
série de outros: por exemplo, 
consumo de energia, 
formação de fluxos de ar 
durante a rotação, etc.Entre 
as questões importantes 
estão as características 
dinâmicas da centrífuga: 
velocidade e tempo de 
rotação, velocidades de 
aceleração e desaceleração 
permitidas. A possível 
transmissão de vibração 
para a estrutura do módulo 
também é uma questão 
importante. Nossos 
projetistas tem experiência 
na criação de suspensões 
independentes para suportes 
médicos dinâmicos 
(principalmente esteiras), 
que podem ser úteis em 
trabalhos futuros. As 
limitações impostas ao 
projeto e às características 
operacionais do produto 
pelos recursos de um 
módulo específico e as 
condições de operação como 
parte de uma estação 
espacial devem ser 
resolvidas na fase de criação 
de um modelo da instalação 
e, finalmente, resolvidas na 
fase de projetar uma 
centrífuga a bordo.”

Separados, mas juntos

Os especialistas do IBMP 
observaram que uma 
centrífuga de raio curto não 
deve ser considerada uma 
solução universal contra 
todas as possíveis 
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manifestações adversas da 
falta de peso.

“O sistema preventivo que 
agora está a bordo da ISS 
não será abandonado.”, 
explica Milena Koloteva; “A 
centrífuga de raio curto deve 
ser integrada às medidas 
preventivas existentes. O 
desaparecimento da pressão 
arterial hidrostática, a 
ausência de carga de peso no 
sistema muscular-
esquelético e as alterações 
no funcionamento dos 
sistemas aferentes não 
podem ser nivelados pelos 
meios de prevenção 
atualmente disponíveis. 
Compensar a ausência de 
estímulos gravitacionais só é 
possível criando uma 
gravidade artificial a bordo 
da estação. Os resultados da 
pesquisa mostram que a 
combinação da centrífuga e 
da profilaxia tradicional, 
como o exercício em uma 
bicicleta ergométrica, ajuda 
a manter a estabilidade 
gravitacional mais do que o 
uso dessas ferramentas 
sozinhas.”

O IBMP está desenvolvendo a 
frequência de uso da 
centrífuga de raio curto. É 
possível que seja aplicado 
nas fases iniciais do voo 
espacial, partindo 
literalmente do 2º ou 3º dia 
de gravidade zero até o final 
da missão.

“Agora estamos falando 
sobre o uso diário da 
centrífuga, porque devemos 
ter resultados relevantes.”; 
frisou Milena Koloteva, 
“Temos a oportunidade de 
nos comunicar com o 
sujeito durante o 
experimento e registrar seus 
sentimentos e observações. 
Mas é bem possível que cada 
membro de uma expedição 
ao espaço profundo tenha 
seu próprio protocolo para 
usar uma centrífuga de raio 
curto. Alguém durante o 
voo, por exemplo, para 
Marte fará 50 rotações; 
outra pessoa, 150 rotações. 
Depende das características 
individuais da pessoa e da 
reação do sistema 
fisiológico. Tudo isso ainda 
está para ser determinado.”

A atração gravitacional na arte

A gravidade artificial é 
apresentada em muitos 
livros, filmes, séries de TV, 
quadrinhos e jogos de 
computador. Por exemplo, 
em 2001: uma odisseia no 
espaço, de Stanley Kubrick, e 
no romance de mesmo 
nome de Arthur Clarke, a 
nave Discovery gira criando 
gravidade artificial. As 
pessoas andavam em um 
“piso” curvo que girava 
constantemente dentro da 
espaçonave.

Em Interestelar, dirigido por 

Christopher Nolan, a estação 
espacial e o Endurance 
realizam gravidade 
artificial, girando em uma 
frequência específica para 
simular uma gravidade 
semelhante à da Terra.

No romance de Andy Weir, O 
marciano, e no filme de 
mesmo nome, a espaçonave 
Hermes cria 
deliberadamente a 
gravidade artificial. Ele usa 
uma estrutura anular, na 
qual existem forças iguais a 
cerca de 40% da gravidade 
da Terra. Esta gravidade 
artificial é semelhante em 
força à de Marte. No centro 
da estrutura anelar, a 
ausência de gravidade torna 
os astronautas praticamente 
sem peso.

No universo de Star Trek, a 
gravidade artificial é obtida 
por meio do uso de uma 
“placa de gravidade” 
embutida no convés de uma 
nave estelar. E na série de 
televisão Far Away, que 
estreou no ano passado na 
Rússia, a gravidade artificial 
está presente apenas nos 
alojamentos da tripulação, 
que giram em torno do 
corpo da espaçonave, que 
não tem gravidade.

Tradução:
Eng. Rafael Cândido Jr.

Fonte:
www.roscosmos.ru/30985

http://www.roscosmos.ru/30985
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Todo professor de 
matemática já ouviu 
algumas vez, nem que seja 
em sua consciência, a 
infame pergunta: "onde irei 
usar isso na minha vida?"

Infelizmente nosso sistema 
de ensino, nem sempre 
permite que as disciplinas 
estudadas sejam 
apresentadas na prática do 
cotidiano. Muitas vezes 
perdendo uma importante 
ferramenta de aprendizado. 
Porém neste artigo, 
apresentaremos um grego, 
que apenas munido de seno, 
cosseno, tangente e suas 
relações, chegou a Lua 
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O céu de Hiparco e a
 TRIGONOMETRIA DOS ASTROS

muito antes da invenção do 
telescópio.

As primeiras ideias sobre 
geometria são bem antigas, 
surgiram da necessidade dos 
povos antigos em lidar com 
números e relacioná-los aos 
problemas que tivessem 
alguma utilidade. 
Babilônios, há 4 mil anos, já 
conheciam maneiras de 
medir os lados de um 
triângulo, e muito antes 
disso, sumérios na antiga 
Mesopotâmia já conheciam 
a contagem, egípcios já 
dominavam conceitos de 
geometria prática, e muitos 
outros povos já flertavam 
com a matemática. 
Babilônios, bem como os 

egípcios, não conheciam a 
medida moderna de um 
ângulo e, muito menos, o 
conceito de secante. Eles, no 
entanto, desenvolveram 
métodos de medir os lados 
de um triângulo.

Na Grécia Antiga iniciou-se 
um estudo sistemático da 
relação entre ângulos (arcos) 
em um círculo e o 
comprimento das cordas. 
Esses estudos permitiram 
que o astrônomo grego 
Aristarco de Samos (320AC-
250AC) calculasse os 
tamanhos do Sol, Terra e Lua 
e suas distâncias (com uma 
considerável margem de 
erro). Aristarco usou os 
conhecimentos do filósofo 

MATEMÁTICAMATEMÁTICA

O céu de Hiparco e a
 TRIGONOMETRIA DOS ASTROS
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Tales de Mileto (624AC-
546AC) e do matemático 
Euclides de Alexandria 
(323AC-285AC). Foi também 
nessa mesma época que o 
astrônomo grego 
Eratóstenes de Cirena 
(276AC-196AC) mediu pela 
primeira vez o diâmetro da 
Terra.

E na Grécia antiga, 
precisamente em Nicéia, 
onde hoje é a Turquia, um 
estudioso chamado Hiparco, 
por volta do segundo século 
antes da era moderna, fez 
avanços gigantescos para a 
matemática e a astronomia, 
com o estudo dos ângulos de 
um triângulo.Entre seus 
feitos, ele mediu com 
exatidão a duração do ano e 
a distância entre a Terra e a 
Lua, fez um dos primeiros 
catálogos de estrelas e 
elaborou a previsão de 
eclipses até seis séculos 
antes de acontecerem. Tudo 
isso sem usar telescópio, 
pois os mesmos só seriem 
inventados mil e seiscentos 
anos depois.

Nascido em Nicéia, o jovem 
Hiparco, desde cedo fez 
diversas observações 
astronômicas sobre o 
nascimento e o 
desaparecimento de diversas 
estrelas no decorrer do ano, 
compreendendo a mudança 
no ceú em épocas especificas 
do ano, usando essas 
informações para prever o 
tempo. Logo sua fama 

percorreu a região, e seus 
estudos ficaram famosos no 
campo da astrologia (na 
época não havia uma 
diferenciação formal entre 
astronomia e astrologia). Aos 
30 anos ele foi para a cidade 
de Rhodes, onde postulou 
suas maiores descobertas.

É trivial que na época em 
que Hiparco viveu, não havia 
telescópios, e que seu 
observatório era apenas um 
local de onde podia passar 
horas tanto do dia, quanto 
da noite, estudando o céu a 
olho nu. Embora usasse 
instrumentos que ele 
mesmo construía, como o 
astrolábio, seu maior 
destaque foi no rigor de suas 
observações.

Considerado pela 
matemática como o pai da 
trigonometria, e na 
astronomia, por muitos 
como o primeiro astrônomo 
científico, ele também fez 
importantes contribuições 
para a cartografia e a 
geografia. Aliás, nessa 
última, seu olhar 
astronômico sempre 
buscando relacionar a 
geografia com suas 
observações celestes, no que 
seria o embrião da 
correlação entre céu e 
caminhos, tão importante 
para as grandes navegações 
do século XV e XVI. Acredita-
se que na época em Rhodes, 
Hiparco ampliou o conceito 
babilônico sobre a divisão 

do círculo em 360° 
aumentando a precisão 
utilizando a divisão de 1 
grau em 60 minutos e 1 
minuto em 60 segundos. 
Divisão que utilizamos até 
hoje no estudo da 
circunferência.

Hiparco também concebeu 
um método simples e 
elegante para determinar a 
distância da Terra à Lua, 
usando as posições relativas 
do Sol, Terra e Lua durante 
um eclipse lunar, que é 
quando a Terra fica 
exatamente entre o Sol e a 
Lua, cobrindo a luz do Sol de 
alcançar a superfície lunar.

Para calcular a distância da 
Terra até a Lua, Hiparco não 
precisou utilizar o diâmetro 
da Terra. Ele imaginou dois 
triângulos retângulos, onde 
as hipotenusas ligam o 
centro da Terra até as bordas 
dos discos solar e lunar, no 
momento do eclipse lunar 
(figura 1 da próxima 
página). Durante esse 
processo foi considerado que 
a duração de um eclipse 
lunar era equivalente ao 

dobro do ângulo q, ou seja, 
.2 q=T .1

O tempo que ela gasta para 
completar uma volta inteira 
(360°) em torno da Terra, já 
era conhecido pelos gregos. 
Disso ele estabeleceu uma 
segunda equação, T  = 360º. 2

E utilizando de uma regra 
de três simples, determinou 
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a relação entre as duas 
equações, uma vez que a 
única variável desconhecida 

era q.

Analisando o ângulo bß 
como o semidiâmetro 
angular do Sol, isto é, a 
metade do ângulo pelo qual 
se enxerga o disco solar. O 

ângulo fFé a metade do 
ângulo que um observador 
no Sol veria a Terra.

Dessa forma, Hiparco 
verificou com a 
trigonometria que

f + D = b + q

e como f é muito pequeno, 

podia escrever D = b + q. Mas 
o que realmente ele queria, 
era o valor de X (distância 
entre a Terra e a Lua). Para 
tal solução, usando uma 
razão trigonométrica, 
bastava calcular o valor de 

seno (D).

Portanto, o que Hiparco fez, 
foi descobrir quantos raios 
da Terra existem até a Lua. 
Assim, escreveu o resultado 
em função do raio R. O 
resultado obtido foi um 
valor de X entre 62 e 74 
vezes R. Hoje sabemos que 
essa distância fica entre 57 e 
64 vezes o raio. Mas seu erro 
era admissível tendo em 

conta a precisão nas 
medidas angulares 
conseguidas na época. Algo 
muito preciso para um 
período onde a tecnologia 
limitava muitas das 
informações que temos hoje.

É atribuída a Hiparco a 
descoberta da “precessão dos 
equinócios”, tido inclusive 
como seu maior feito 
científico. Equinócios 
ocorrem em março e em 
setembro quando o Sol, em 
seu aparente movimento em 
torno da Terra, cruza o 
equador celeste. Ele 
descobriu que o Sol não está 
sempre na mesma posição 
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Foram encontrados aproximadamente meio milhão 

de pequenas tábuas de argila babilônicas escavadas 

desde o início do Século XIX, sendo que milhares são 

de relacionadas a matemática. Provavelmente o 

mais famoso dessas tábuas ligadas a matemática 

babilônica seja a tabela Plimpton 322, referindo-se 

ao fato de ter o número 322 na coleção G.A. Plimpton 

da Columbia University. Esta tabela, acredita-se ter 

sido escrita no por volta do ano 1900 AC, possui uma 

tabela de 4 colunas e 15 linhas de números em 

escrita cuneiforme do período. Pesquisadores de 

Sydney, em 2017, concluíram que as quatro colunas 

e as 15 fileiras de cuneiformes representam a tabela 

de trabalho trigonométrico mais antiga e mais precisa 

do mundo, uma ferramenta de trabalho que poderia 

ter sido usada na topografia e no cálculo de templos, 

palácios e pirâmides.
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do zodíaco quando ocorrem 
os equinócios. Resumindo, os 
pontos em que a trajetória 
aparente do Sol cruza o 
equador celeste se antecipam, 
ou precedem com o tempo.

Porém Hiparco não 
interpretou esse fenômeno 
como entendemos hoje, 
sendo causado pela precessão 
do eixo da Terra. Para Hiparco 
a Terra não girava e nesse 
sistema geocêntrico, 
portanto, não possuía polos 
ou eixo de rotação. Era o 
firmamento que girava em 
torno da Terra (na época dele, 
não era vergonhoso ser 
geocêntrico ou terraplanista), 
diferente dos dias atuais. 
Dessa forma, a precessão dos 
equinócios era interpretada 
como um deslocamento do 
eixo da esfera do firmamento.

Viram só! Próxima vez que 
pensar em perguntar para 
seu professor onde irá usar 
isso na sua vida, lembrem-se 
do nosso amigo grego que 
com uma matemática que 
hoje aprendemos no ensino 
fundamental fez descobertas 
que ecoam até hoje na 
Ciência.

Maico Zoran é matemático, 
astrônomo amador e membro 

fundador do Clube de Astronomia 
Edmond Halley

Referências:

História da Matemática
Carl Boyer; ed. Edgard Blucher, 

2014

Link: Jornal da USP
Prof. João Steiner sobre Hiparco

https://jornal.usp.br/atualidades/hiparco-fundou-a-astronomia-cientifica-muito-antes-do-telescopio/
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Todas as forças que 
conhecemos no cotidiano: 
forças de atrito, forças de 
contato, força peso, força de 
tração, força de compressão, 
força de cisalhamento, entre 
outras, resumem-se a 4 
forças fundamentais 
universais. As forças 
fundamentais aplicam-se 
desde o estudo da colisão de 
galáxias a até a análise de 
subpartículas que compõem 
um próton (denominadas 
quarks). Por isso, a 
compreensão destas 
interações constitui um dos 
pontos mais importantes da 
Física contemporânea. Neste 
artigo, vamos conhecer 
quem são estas forças e 
como elas atuam.
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As FORÇAS FUNDAMENTAIS 

FÍSICA

do Universo

Gravidade

A força da gravidade é a 
força que ocorre entre 
massas e é sempre atrativa. É 
a mais fraca das interações, 
porém tem o alcance 
praticamente infinito. É a 
força responsável por 
fenômenos de larga escala 
como órbitas de luas, grupos 
de asteroides, sistemas 
solares, galáxias e o 
cotidiano fenômeno da 
queda dos corpos (que é a 
interação de um corpo com 
o planeta Terra).

Historicamente, a gravidade 
foi a primeira força a ser 
estudada. Na Antiguidade, 
Aristóteles considerava que 
objetos de maior massa 
cairiam mais rapidamente 
que objetos de menor massa. 

Quase 2000 anos depois, 
Galileo Galilei mostrou 
experimentalmente que isso 
não era verdade.

A descrição matemática da 
força da gravidade veio com 
Isaac Newton no século 17 e 
a definição do valor da 
constante da gravitação 
universal foi obtida 
experimentalmente por 
Henry Cavendish em 1798.

No começo do século 20, 
Einstein apresentou a Teoria 
da Relatividade, a qual 
descreve a gravidade como a 
deformação do espaço-
tempo.

Atualmente, as pesquisas 
nesta área buscam uma 
partícula hipotética que 
seria a mediadora da 
gravidade, denominada 
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gráviton. Dessa forma, 
haveria uma teoria que 
abrangesse a Teoria da 
Relatividade Geral e a 
Mecânica Quântica, 
formando uma teoria da 
gravidade quântica. Porém, 
até o momento, nada foi 
comprovado 
experimentalmente.

Eletromagnética

A força eletromagnética é a 
interação entre duas 
partículas carregadas 
eletricamente. Se as cargas 
elétricas estão em repouso, 
tem-se apenas o campo 
elétrico. Caso as cargas 
elétricas estejam em 
movimento relativo, ocorre 
a formação simultânea de 
campos elétrico e 

magnético. É uma interação 
relativamente forte e de 
longo alcance.

A força de contato, por 
exemplo, é uma força 
eletromagnética. Quando 
você toca em uma mesa, os 
átomos da sua mão 
interagem com os átomos do 
material que constitui a 
mesa. É a força de repulsão 
entre as cargas elétricas que 
evitam que sua mão 
atravesse a mesa.

Outro exemplo de aplicação 
das forças eletromagnéticas 
são as ligações químicas. 
Todas as ligações químicas 
que conhecemos: iônica, 
covalente, metálica; assim 
como as ligações 
intermoleculares, existem 

devido a diferenças em 
valores e sinais de carga 
elétrica, havendo então 
forças eletromagnéticas de 
diferentes intensidades 
nestas ligações.

Os fenômenos elétricos e 
magnéticos são conhecidos 
desde a antiguidade. Os 
gregos sabiam que ao 
esfregar um pedaço de 
âmbar (eléctron em grego) 
em lã, podiam atrair 
pequenos pedaços de palha. 
Também conheciam uma 
pedra da região de Magnesia 
que tinha o poder de atrair o 
ferro.

O conhecimento do 
magnetismo levou à 
construção da bússola, que 
permite a orientação em 
solo ou em mar mesmo com 
o céu fechado, pois utiliza 
da interação entre o campo 
magnético de uma agulha 
imantada e o campo 
magnético da Terra.

Foi na segunda metade do 
século 19 que o físico escocês 
James Clerk Maxwell 
unificou matematicamente 
os fenômenos elétricos e 
magnéticos. No começo do 
século 20, o trabalho de 
Einstein laureado com o 
Prêmio Nobel foi o estudo 
sobre o efeito fotoelétrico, 
no qual verificou-se que a 
menor porção de onda 
eletromagnética (luz, 
infravermelho, ultravioleta, 
rádio, raios-x ou gama) que 
pode existir é o fóton e este 
interage com os elétrons.

Interação gravitacional entre as galáxias NGC 5257 e NGC 5258.
A distância entre estas galáxias é de, aproximadamente, 3 milhões de anos-luz.

(Hubble Heritage)



As auroras boreais são um exemplo de interação eletromagnética em escala
planetária. Os elétrons presentes no vento solar interagem com o campo

magnético da Terra, desviando-se para as regiões polares. Colisões com as
moléculas de ar emitem fótons (neste caso, luz visível).

Foto: Ricardo Francisco Pereira
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Força forte

Também é denominada de 
força nuclear forte ou 
interação forte. É uma força 
que está presente no interior 
do núcleo atômico.

Quando estudamos a força 
eletromagnética, sabemos 
que cargas elétricas de sinais 
opostos se atraem e cargas 
elétricas de sinais iguais se 
repelem. No núcleo atômico, 
tem-se prótons (carga 
positiva) e nêutrons (carga 
neutra). Se os prótons são 
carga positiva, pela força 
eletromagnética eles se 
repelem. Então, como os 
prótons conseguem se 
manter no núcleo sem que 
este se colapse?

A força que mantém o 
núcleo atômico unido é a 
força nuclear forte, que tem 
um alcance muito pequeno, 
em nível subatômico. Logo, 
não a percebemos em nosso 
mundo macroscópico. Mas 
como a força nuclear forte 
consegue segurar os prótons 
no núcleo?

Hoje sabemos que esta força 
não está vinculada apenas 
ao fato de manter o núcleo 
atômico coeso, mas também 
da própria formação de 
nêutrons e prótons. Ambos 
são constituídos por quarks, 
cada próton e cada nêutron 
é formado por 3 quarks e a 
força que une estes quarks é 
a força nuclear forte através 
de uma partícula mediadora 
denominada glúon (do 
inglês glue, cola).

Então, embora a força 
eletromagnética faça com 
que exista uma força de 
repulsão entre os prótons, a 
força nuclear forte entre os 
quarks de prótons e 
nêutrons os atrai entre si. 
Lembrando que a força 
nuclear forte não é apenas 
atrativa, se a distância entre 
quarks diminui, a força 
nuclear forte deixa de ser 
atrativa e se torna repulsiva. 
Como se o glúon fosse uma 
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O próton é constituído de três quarks, um quark down
(verde), e dois quarks up (azul e vermelho).

As “molas” são os glúons.

O nêutron é constituído de três quarks, um quark up
(vermelho) e dois quarks down (azul e verde) ligados
entre si pelos glúons (representados como molas).
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mola que evita que os 
quarks se afastem demais e 
também que se aproximem 
demais.

Em núcleos atômicos mais 
pesados, se um nêutron é 
adicionado com uma 
determinada velocidade, 
ocorre um desequilíbrio na 
força nuclear forte, o que 
torna o núcleo instável de 
tal modo que ocorre sua 
fragmentação, denominada 
de fissão nuclear, liberando 
uma grande quantidade de 
energia. É este fenômeno 
que ocorre nos reatores 
nucleares e nas bombas 
atômicas como as de 
Hiroshima e Nagasaki.

Força fraca

Esta força, também 
denominada força nuclear 
fraca ou interação fraca,  
está vinculada ao processo 
de emissão de radiação 
chamado decaimento beta. 

Tem o alcance ainda menor 
que a força nuclear forte, de 
modo que atua apenas em 
partículas subatômicas que 
estejam extremamente 
próximas umas das outras, 
transformando uma 
partícula em outra 
partícula!

Mas, quanto próximas entre 
si estas partículas devem 
estar para a força nuclear 
fraca poder atuar? Cerca de 
1000 vezes mais próxima 
que a ação da força nuclear 
forte. Vamos supor que a 
força nuclear forte atuasse 
até a distância de 1 metro; a 
força nuclear fraca só 
atuaria entre partículas que 
estivessem a menos de 1 
milímetro de distância.

Se os efeitos desta força 
ocorrem nesta escala menor 
que o próton, como 
podemos verificá-los? Temos 
instrumentos que 

conseguem observar o que 
ocorre nesta escala 
subatômica? Não, 
infelizmente não há como 
observar diretamente a ação 
da força nuclear fraca; 
porém podemos observar 
seu efeito, a emissão de uma 
partícula.

De uma maneira muito 
simplificada, sem entrar em 
detalhes avançados de 
Mecânica Quântica; 
podemos dizer que um 
núcleo atômico é estável 
quando o número de 
nêutrons é, pelo menos, 
igual ao número de prótons. 
Quando ocorre um 
desequilíbrio na força 
nuclear forte, como sobrar 
um nêutron ou um próton, a 
força nuclear fraca entra em 
ação transformando um 
próton em um nêutron ou 
um nêutron em um próton. 
Neste processo de 
transformação, ocorre a 
emissão de uma partícula 
com alta energia. Esta 
partícula pode ser um 
elétron ou um pósitron, que 
é o antielétron, ou seja, tem 
a mesma massa do elétron, 
mas a carga é positiva. 
Ocorre também a emissão de 
uma partícula subatômica 
denominada neutrino, 
porém esta é mais difícil de 
ser detectada.

Um exemplo de decaimento 
beta ocorre na banana, que é 
rica em potássio. O elemento 
potássio tem número 
atômico 19, ou seja, tem 19 
prótons. Um de seus isótopos 

Ilustração do processo de fissão nuclear. O átomo de urânio (U-235)
recebe um nêutron, tornando-se instável. Nesta quebra, há liberação de 200 MeV

de energia, de um átomo de bário (Ba-139), de um átomo de criptônio (Kr-95)
e de dois nêutrons. Note que ocorre a conservação de prótons e nêutrons.
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tem 21 nêutrons. Somando o 
número de prótons com o 
número de nêutrons, tem-se 
que o número de massa é

A = n + p = 19 + 21 = 40.

Este excesso de nêutrons 
torna o núcleo de potássio 
instável, de modo que um 
nêutron é convertido em 
próton pela interação fraca, 
liberando um elétron e um 
antineutrino. Como o 
nêutron tornou-se um 
próton, então o núcleo 
atômico passou a ter 20 
prótons e 20 nêutrons. Mas, 
ao ter 20 prótons, o 
elemento não é mais 
potássio e se torna cálcio, 
cujo número atômico é 20. 
Nesse átomo de cálcio, o 
número de massa é dado 
por:

A = n + p = 20 + 20 = 40

Ou seja, não ocorre variação 
do número de massa do 
núcleo.

Este processo pode ser 
escrito por uma equação 
muito parecida com o que 
encontramos nas reações 

químicas:

40 40K jCa  + elétron + 19 20

antineutrino do elétron

Como o número atômico 
aumentou, então ocorreu a 
transmutação de um 
nêutron em próton.

Um outro exemplo de 
decaimento beta encontra-se 
na reação natural do 
decaimento de cobre, muito 
comum em jazidas deste 
metal.

64 64Cu jNi  + pósitron + 29 28

neutrino do elétron

Neste caso, ocorreu a 
transmutação de um próton 
em nêutron, fato 
evidenciado pela 
diminuição do número 
atômico Z.

As figuras mostram como 
ocorre o decaimento beta, 
onde beta é a denominação 
geral do elétron ou pósitron 
emitido. Na conversão de 
nêutron para próton, ocorre 
a emissão de elétron (e-) e 
um antineutrino do elétron.

Quando ocorre a conversão 

de próton para nêutron, há a 
emissão de um antielétron, 
denominado pósitron. É 
uma partícula fundamental 
que tem a mesma massa do 
elétron, porém com carga 
positiva, ou seja, é um 
elétron de carga positiva. 
Ocorre também a emissão 
da partícula neutrino do 
elétron.

Em busca da Força unificada

A tabela a seguir apresenta 
cada uma das forças e suas 
respectivas magnitudes 
relativas e faixas de atuação.

O estudo de uma teoria que 
unifique as quatro forças 
fundamentais é um campo 
em aberto na Física, 
existindo diversas propostas 
(cerca de 16 ou mais) para a 
unificação destas forças, 
porém estas teorias 
esbarram nas assimetrias de 
partículas subatômicas, 
novas considerações sobre 
Mecânica Quântica, a não 
observação experimental de 
partículas propostas e outros 
assuntos envolvendo uma 
Matemática muito avançada.

Decaimento beta, conversão de nêutron em próton 
 e emissão de elétron e antineutrino do elétron.

Decaimento beta, conversão de próton em nêutron e
emissão de pósitron e neutrino do elétron.



No início do Universo, é 
muito provável que as 
quatro forças fundamentais 
fossem uma só, porém o que 
fez estas forças se separarem 
ainda é especulação 
embasada em modelos 
cosmológicos. Atualmente, 
apenas a Teoria Eletrofraca 
une os conceitos das forças 
eletromagnética e nuclear 
fraca. Esta unificação 
rendeu os prêmios Nobel de 
Física de 1979, para Sheldon 
Glashow, Abdus Salam e 
Steven Weinberg; e de 1999 
para Gerardus 't Hooft e 
Martinus Veltman,

A Grande Teoria Unificada, 
em inglês Great Unified Theory 
(GUT) é uma tentativa, ainda 
incompleta, de unificar a 
Teoria Eletrofraca com a 
força nuclear forte. A GUT 
tem muitas lacunas e para se 

observar dados 
experimentais desta 
unificação é necessária uma 
grande quantidade de 
energia (isso explica a 
necessidade de aceleradores 
de partículas extremamente 
potentes).

Por fim, a tentativa de unir 
estas três forças citadas com 
a gravitacional, formaria a 
denominada Teoria de Tudo 
(em inglês, Theory of 
Everything, ToE). Porém, 
todas as forças 
fundamentais apresentam 
partículas denominadas 
mediadoras, exceto a 
gravidade. Embora exista o 
conceito da partícula 
gráviton, que poderia 
explicar a causa da 
deformação do espaço-
tempo em torno de massas 
muito grandes (como as 

estrelas) e seria o 
fundamento de uma 
gravidade quântica, esta 
nunca foi observada 
experimentalmente.

É importante citar que neste 
artigo tivemos uma ideia 
bem superficial e didática 
sobre as forças 
fundamentais. Este assunto 
é extremamente complexo e 
envolve conceitos 
extremamente avançados de 
Física e de Matemática.

Vimos também que as forças 
fundamentais estão 
vinculadas a interações 
entre partículas menores 
que os constituintes de um 
átomo; exceto a 
gravitacional. Na próxima 
edição, vamos conhecer com 
um pouco mais de detalhes 
estas partículas subatômicas 
e como estas interagem com 
as forças fundamentais. Até 
a próxima!

Rafael Cândido Jr. é graduado 
e mestre em Engenharia 

Química (USP) e doutorando 
em Engenharia Aeroespacial. 

Integra o grupo de astronomia 
Arcturus, da UFABC.

Para conhecer mais:

O livro de Ouro do Universo
Ronaldo Rogério de Freitas 

Mourão; Haper Collins Brasil, 
segunda edição, 2019

As Forças Fundamentais da 
Natureza 

https://youtu.be/OdQ7vgSnuho
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Diagrama das Teorias de Unificação das Forças Fundamentais.
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Com a chegada do Zhurong 
na superfície de Marte a 
China passa a ser o segundo 
país a operar com sucesso 
um jipe robótico na 
superfície do planeta 
vermelho, depois dos 
programas bem sucedidos 
dos Estados Unidos. A 
agência americana já 
contabiliza 5 jipes robóticos 
de diferentes tamanhos: do 
pequeno e experimental 
Sojourner, passando pelos 
gêmeos Spirit e Opportunity, 
até os grandes e robustos 
Curiosity e Perseverance (os 
dois últimos atualmente 
operacionais). 

Inovações
O Zhurong, porém, conta 

com características e 
inovações interessantes que 
o diferencia de seus 
paralelos americanos. Seus 
grandes painéis solares em 
forma de borboleta são o 
primeiro exemplo. Um 
recorrente problema das 
sondas de solo marcianas 
movidos a luz solar é que, 
com o tempo, o constante 
depósito de poeira 
inviabiliza o processo de 
captação de energia solar. O 
processo costuma 
determinar a "morte" do 
dispositivo. Levando isso em 
conta, os engenheiros do 
Zhurong desenvolveram 
uma superfície sobre os 
painéis solares 
extremamente "lisa", 
visando minimizar a 
aderência dos grãos de 
poeira como as folhas 

naturalmente 
impermeabilizadas de 
algumas plantas que deixam 
escorrer gotas de orvalho.

Outra novidade dos painéis 
solares do Zhurong é a 
capacidade de inclinação. 
Com isso o dispositivo 
poderá acompanhar a 
posição do Sol no céu de 
Marte e maximizar a 
extração de energia para 
manter suas operações.

As velocidades de locomoção 
do jipe chinês em Marte são 
parecidas com do Yutu, o 
jipe robótico que o 
Programa Espacial da China 
mantém na Lua: um 
máximo de 200 metros por 
hora. No translado, porém, o 
Zhurong tem capacidades 
superiores. Enquanto o Yutu 

MARTE

ZHURONG
UM JIPE ROBÓTICO COM CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
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lunar pode sobrepor 
obstáculos de até 20cm de 
altura, o Zhurong passa por 
barreiras de até 30cm. 

A rodas do Zhurong são as 
únicas em um jipe robótico 
equipadas com sistema de 
suspensão. Além disso a 
capacidade de giro das rodas 
intermediárias por seu eixo 
vertical permite que o jipe 
chinês se desloque "de lado". 
Esse movimento do tipo 
caranguejo dá mais 
desenvoltura para o 
Zhurong desviar de 
obstáculos grandes.

O Zhurong tem força 
suficiente para ser capaz de 
se deslocar em terrenos com 
até 20 graus de inclinação, 
podendo assim realizar 
pequenas "escaladas" se 
necessário.

Por fim, o Zhurong conta 
com um sistema de absorção 
e distribuição de calor do 
ambiente para suas partes 

internas. Isso pode manter 
por algum tempo o 
equipamento interior do 
aparato protegido do frio 
noturno de Marte sem usar 
parte da carga das baterias 
carregadas durante o dia 
pelos painéis solares. Uma 
economia de energia que 
dará mais tempo de 
operação de seus 
instrumentos e sensores.

Objetivo
Marte é, sem dúvida, o mais 
promissor objeto do Sistema 

Solar em pesquisas sobre 
Astrobiologia. Até onde se 
sabe, é um local além da 
Terra onde a Vida pode 
existir, ou pelo menos onde 
houve mais chance de ter 
existido no passado. Um dos 
pressupostos da 
Astrobiologia é que, para 
haver Vida como a 
conhecemos, é necessária a 
existência de água líquida. A 
maior pista de que Marte 
pelo menos já foi um 
planeta habitável vem das 
evidências de água líquida 
abundante em sua 
superfície. Muitos estudos 
demonstram que pelo 
menos metade do planeta já 
foi coberto por grandes lagos 
e oceanos. Tudo isso em um 
planeta próximo da Terra.

A principal missão do 
Zhurong é a busca de 
evidências de Vida passada 
ou presente em Marte. O 
local onde ele pousou é Comparação proporciona de dispositivos

robóticos móveis que já pousaram em Marte.

Técnicos testam o Zhurong descendo rampa da plataforma de pouso.
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chamado Utopia Planitia, 
uma planície que pode ter 
sido coberta de água há 4 
bilhões de anos.

Instrumentos
Para isto o Zhurong, em seus 
3,3 m por 3,1m e altura de 
1,8 m, conta com uma série 
de instrumentos e sensores. 
Eles estudarão a estrutura 
geológica de Marte, as 
características do solo e a 
distribuição do gelo 

superficiais, a composição 
do material da superfície e 
estrutura interna, o clima e 
o ambiente da região.

Câmeras de navegação: são 
os "olhos" do Zhurong. São 
duas câmeras dispostas 
simetricamente, operando 
em luz visível para reunir 
imagens panorâmicas e 
tridimensionais. Eles 
ajudarão o rover estudar a 
topografia da área por onde 

se deslocar.

Magnetômetro: funcionará 
junto com outro a bordo do 
orbitador para medir o 
campo magnético. Ao 
contrário do campo 
magnético da Terra, Marte 
tem apenas resíduos de 
campo magnético. Isso 
permite que o vento solar 
atinja de cheio a atmosfera e 
foi a possível causa do 
secamento da superfície do 
planeta.

Sensores meteorológicos: 
medem a temperatura, 
pressão, velocidade e direção 
do vento. Esses dados 
ajudarão inferir as 
características climáticas e 
meteorológicas locais.

Câmera multiespectral: 
analisa elementos químicos, 
minerais e tipos de rochas.

Detector de superfície: 
procura minerais hidratados 
vaporizando rochas e analisa 
sua composição.

AstroNova . N.30 . 2021

Água líquida em Marte no passado, sobretudo no hemisfério norte.
Simulação feita pelo ESO: https://www.eso.org/public/news/eso1509/

A atual região seca de Utopia Planitia pode ter sido coberta de água no passado (imagem a esquerda).
No mapa (cores falsas), Utopia Planitia hoje. Fonte: Nasa - https://marsoweb.nas.nasa.gov/globalData/

Utopia Planitia
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Radar de subsolo:  examina 
mais profundamente a 
superfície, de 10 a 100 
metros, para pesquisar a 
estrutura do solo e procurar 
por água, provavelmente na 
forma de gelo.

Do lançamento ao pouso
A missão chinesa Tianwen-1 
é tripla: lançou um 
orbitador, uma plataforma 
de pouso e o jipe robótico 
Zhurong. O conjunto partiu 

de um foguete peso pesado 
do programa espacial 
chinês, o Longa Marcha 5, 
em 23 de julho de 2020. 

O conjunto chegou na órbita 
marciana em 24 de fevereiro 
de 2021. O controle da 
missão passou então a 
estudar o local de pouso da 
plataforma com o jipe, 
quando foi escolhido o sul 
de uma grande planície 
chamada de Utopia Planitia.

Em 15 de maio a Agência 
Espacial da China (CNSA) 
confirma que o Zhurong 
pousou com sucesso em 
Marte. No dia 19 a CNSA 
divulga fotos do jipe, que 
desceu como o previsto de 
sua plataforma de pouso e 
começou a se deslocar sobre 
o solo de Marte. Na ocasião o 
novo diretor da Nasa, Bill 
Nelson, usou as fotos para 
pressionar o Congresso dos 

Lançamento do Longa Marcha 5 em 23/07/2020 com
a missão Tianwen-1.

Instrumentos e sensores de medição do Zhurong

Foto de Marte feita pela Tianwen-1
em sua órbita: 27/03/2021.

Câmeras de navegação

Magnetômetro

Estação meteorológica
para medição de ventos

Estação meteorológica
para medição de temperatura
e pressão

Câmeras multiespectral

Detector de superfície

Radar de
subsolo
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Primeiras fotos enviadas pelo Zhurong na superfície de Marte. Visão frontal, ainda sobre a plataforma
de pouso (esquerda) e visão posterior, já deslocando-se na superfície (imagem colorida).
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EUA a liberar mais verbas 
para a agência espacial 
americana!

Operação
A Agência Espacial da China 
informou que o jipe robótico 
Zhurong deve operar por 90 
dias marcianos, cerca de 3 
meses terrestres.

Já a sonda orbital que 
estabelece a comunicação do 
jipe com o controle na Terra 
também realizará um 
cronograma de pesquisas. 
Para isso a sonda orbital 
conta com instrumentos 
como  radares para análises 
topográficas e 
espectrômetros para 

medições climáticas.

O orbitador deve funcionar 
por cerca de 1 ano marciano 
(687 dias terrestres). 

Wilson Guerra é professor, 
graduou-se em Física (UEM), 

tem especialização em 
Astrobiologia (UEL) e é Mestre 

em Educação Científica (UEM). 

Referências:

Xinhua:  
portuguese.xinhuanet.com/2021-

05/22/c_139963459.htm

CGTN: 
https://news.cgtn.com/event/2021/tia

nwen1-to-mars/index.html

https://news.cgtn.com/news/2021-06-
11/China-releases-Mars-images-

taken-by-Zhurong-Mars-rover-
1101PvTmIBW/index.html

Agência Espacial da China: 
http://www.cnsa.gov.cn/n6759533/c6

812046/content.html

Zhurong ao lado de sua plataforma de pouso, em Marte. A foto
foi tirada por uma câmera que o Zhurong soltou no solo marciano. 
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Já está em órbita o 
central da primeira estação 
espacial multimodular da 
China, a Tiangong (Palácio 
Celeste). A estação Tiangong 
pode acomodar três 
astronautas (taikonautas) 
em situações normais e até 
seis durante a troca de 
tripulação. A estação terá 
forma de "T" com o módulo 
principal no centro e 
módulos de pesquisas 
(laboratórios científicos) aos 
lados. Cada um dos módulos 
terá mais de 20 toneladas, 
com massa total da estação 

elemento 

UMA NOVA ESTAÇÃO ESPACIAL NA ÓRBITA DA TERRA:

de cerca de 66 toneladas. 
Com todos os módulos, o 
espaço total interno chegará 

a 110m³, de acordo com a 
Academia Chinesa de 
Tecnologia Espacial. A 
Tiangong deve ser concluída 
em 2022 e foi planejada para 
operar por 10 anos em 
órbita terrestre baixa a uma 
altitude que varia de 340 km 
e 450 km e com inclinação 

o oentre 42  e 43 .

Apesar de projetada com 
capacidade para três 
tripulantes, a Tiangong 
pode ser operada por apenas 
dois. Sua operacionalidade 
exigirá pelo menos um 

reabastecimento por ano, 
feito pelas naves cargueiras 
Tianzhou.

Quando finalizada, terá 26 
compartimentos padrão 
para alocação de carga útil 
na parte pressurizada, e um 
total de 67 externos nos dois 
módulos de laboratório. O 
módulo principal Tianhe 
possui dois compartimentos 
grandes externos para 
instalação de equipamentos 
e experimentos. Além disso, 
um dos módulos de 
laboratório, chamado 
Wentian, terá um 
compartimento ampliado na 
parte externa. 
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Módulos

O módulo central da 
estação, denominado Tianhe 
(Harmonia Celeste), tem 
comprimento total de 16,6 
metros, diâmetro máximo 
de 4,2 metros e massa de 
lançamento de 22,5 
toneladas e é atualmente a 
maior espaçonave já 
desenvolvida pela China. O 
módulo Tianhe será o centro 
de gerenciamento e controle 
da estação, assim como a 
principal sala de estar da 
tripulação. Também dará 
suporte a alguns tipos de 
experimentos científicos e 
tecnológicos. O espaço útil 
habitável do módulo Tianhe 
é de aproximadamente 

50m³. A estrutura é feita em 
liga de alumínio (5A06). É 
subdivido em três seções: 
um compartimento de 
acoplamento frontal com 4 
portas, um  residencial 

pressurizado no centro e um 
de serviço traseiro com uma 
porta de acoplamento. Desta 
forma o módulo principal 
tem duas conexões para os 
módulos de pesquisas e três 
conexões para acoplamento 
de naves cargueiras ou 
tripuladas. Possui ainda 
uma saída pressurizável 
para os astronautas 

realizarem atividades 
extraveiculares. A parte 
externa do Tianhe conta 
com um braço mecânico que 
auxiliará atividades 
extraveiculares e na 
realocação e acoplamento 
dos outros módulos, 
sistemas para acoplamento 
por radar e ótico e dois pares 
de painéis solares rotativos, 
para acompanhar a posição 
do Sol e maximizar a 
eficiência energética.

O próximo módulo é um 
laboratório chamado 
Wentian (Questões Celestes). 
Construído em Beijing, é 
designado principalmente 
para experimentos 
científicos e tecnológicos, 
bem como para espaços de 
trabalho e moradia e abrigo 
extra e depósito de 
suprimentos. Será equipado 
com uma câmara especial de 
pressurização para apoiar as 

Módulos da estação Tiangong e espaçonaves.

Wentian (WT, 问天)

TIANGONG - TG, 天宫 (2022)

Mengtian (MT, 梦天)

 Tianhe (TH, 天合)

Tianzhou (TZ,天舟)

Shenzhou (SZ, 神舟)

Modelos renderizados do módulo Tianhe.
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atividades extraveiculares e 
um pequeno braço mecânico 
para a instalação e operação 
de instrumentos na 
estrutura da estação 
espacial. Na sua 
extremidade traseira ficam 
dois pares de grandes 
painéis fotovoltaicos. No 
Wentian haverá um sistema 
de controle da estação 
segundário que funcionará 
de backup do sistema 
principal do módulo central. 
Este módulo também 
contará com equipamentos e 
estrutura para observação da 
Terra.

Um outro módulo, o 
laboratório chamado 
Mengtian (Sonhos Celestes), 
foi construído em Shangai. 
Ele amplia as capacidades de 
pesquisas e tem funções 
parecidas com o módulo 
Wentian. Será equipado com 
uma câmara especial de 
pressurização que possibilita 
entrada e saída de cargas e 
instrumentos com o auxílio 
de astronautas e dos braços 

mecânicos da estação.

Xuntian: um módulo bônus

A China Aerospace Science 
and Technology 
Corporationg (Casc) trabalha 
na construção de um 
observatório espacial 
chamado Xuntian 
(Observatório Celeste). Ele 
vai observar mais de 40% do 
céu durante seus 10 anos de 
operação previstos, 
fornecendo dados para 
estudos em Astrofísica.  Um 
recurso totalmente inovador 
para esse tipo de telescópio 

espacial é que ele vai orbitar 
a Terra junto com a estação 
espacial Tiangong. Assim, 
poderá acoplar-se 
periodicamente na estação 
para receber manutenção, 
reabastecimento e 
atualizações. Uma novidade 
que economizará recursos 
sem precedentes, se 
compararmos com as 
manutenções do telescópio 
Hubble feitas com os caros 
ônibus espaciais da Nasa até 
o fim dos anos 2000. Este 
“módulo telescópio” terá um 
espelho de 2 metros de 
diâmetro, fornecendo uma 

Ilustração do futuro módulo-telescópio Xuntian.

O módulo central Tianhe finalizado. Braço robótico do módulo central Tianhe.



resolução angular 
semelhante à do Hubble, 
mas com um campo de visão 
200 vezes maior com uma 
câmera de 2,5 bilhões de 
pixels. O Xuntian deve 
começar a operar em 2024.

Inovações

A Tiangong conta com 
alguns recursos que não 
existiam nas estações 
espaciais anteriores, nem na 
atual Estação Espacial 
Internacional (ISS). 

No período de montagem, as 
tripulações com duração de 
3 meses serão trocadas de 
maneira não simultânea, de 
modo que entre uma 
expedição e outra a estação 
permanecerá sozinha. Por 
isso a Tiangong conta com 
um sistema para manter-se 
em órbita autonomamente, 
apenas monitorada pela 
equipe em solo.

Uma outra novidade é que o 
controle de atitude (altura,  
orientação, etc) será feito 
com propulsão elétrica 
(iônica). Neste sistema, um 
gás ionizado (carregado 
eletricamente) é acelerado 
por campos elétricos e 
disparados em uma direção, 
dando um empurrão 
(empuxo) para o lado 
contrário. Esse sistema usa 
uma massa bem menor de 
propelentes. A Tiangong 
precisará de 400kg de 
propelente anualmente para 
seu controle de atitude. Se 
usasse o sistema 
convencional de propulsão 
por reação química, a 
mesma operação 
necessitaria de algumas 
toneladas de propelentes. É 
a primeira vez que um 
sistema de propulsão 
elétrica é usado em uma 
espaçonave tripulada. Até 
então apenas sondas usaram 
esse tipo de motor.
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Um propulsor elétrico (íons). Fonte: ESA.

Ilustração do telescópio com
espectrógrafo ultravioleta que

será usado por equipe
russo-indiana na Tiangong.

Fonte: Itar-Tass

Cooperação internacional

Um estudo em astrofísica 
será realizado por 
pesquisadores russos e 
indianos terá início em 2023 
na estação Tiangong. Os 
pesquisadores usarão um 
espectrógrafo em 
ultravioleta acoplado em um 
telescópio Cassegrain com 
espelho primário parabólico 
e secundário hiperbólico 
para estudar nebulosas. No 
acordo, russos e indianos 
usarão as instalações da 
estação espacial Tiangong 
nos termos de cooperação 
científica mútua, sem 
cobrança de valores 
financeiros para se usar a 
estrutura do complexo 
orbital. A pesquisa será 
realizada pelo Instituto de 
Astronomia da Academia 
Russa de Ciências e pelo 
Instituto Indiano de 
Astrofísica.

A Agência Espacial Europeia 

http://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Propulsion_Laboratory
https://tass.ru/kosmos/10350337
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(ESA) também usará a 
estrutura da Tiangong para 
pesquisas. Em 2017, o 
astronauta alemão Matthias 
Maurer e a astronauta 
italiana Samantha 
Cristoforetti, ambos da ESA, 
realizaram treinos junto 
com uma equipe de chineses 
na costa de Yantai, China. 
Em 2022 a ESA deve enviar 
pelo menos um dos dois 
astronautas para realizar 

experimentos científicos na 
Tiangong.

O Escritório Chinês da 
Engenharia Especial 
Tripulada também assinou 
acordos de cooperação com 
vários países, como a Rússia, 
Alemanha e França, e 
organizações como o 
Escritório das Nações Unidas 
para Assuntos do Espaço 
Sideral.

Cronograma de vôos

A CNSA anunciou 11 missões 
para construir a estação 
Tiangong nos próximos dois 
anos, incluindo o 
lançamento do módulo 
central, dois módulos de 
pesquisas, além de quatro 
naves tripuladas e quatro 
naves cargueiras.

O Tianhe, módulo central, 
foi lançado com sucesso em 
28 de abril pelo grande 
foguete Longa Marcha 5B. Os 
outros módulos, bem como 
o telescópio espacial, serão 
lançados pelo mesmo tipo 
de foguete.

Dia 29 de maio partiu a nave 
cargueira Tianzhou-2 com 
equipamentos, suprimentos 
e propelentes. A nave 
realizou um acoplamento 
autônomo num “método 
rápido” de 8 horas depois do 
lançamento. 

Dia 16 de junho partiu o 
foguete Longa Marcha 2F 

Longa Marcha 5B, com módulo Tianhe em abril. Longa Marcha 7, com a nave cargueira Tianzhou-2.

Equipe da ESA junto com astronautas chineses durante
treinamento, no último trimestre de 2017.



Interior da nave cargueira Tianzhou-2. Câmera na Tianzhou-2 mostra acoplamento autônomo.
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com a nave Shenzhou-12 
levando os veteranos Nie 
Haisheng e Liu Boming e o 
estreante Tang Hongbo. Eles 
realizaram um vôo de 
duração de seis horas e meia 
até o acoplamento na 
estação. Por 3 meses, Nie, Liu 
e Tang permanecerão na 
estação, onde realizarão 

atividades extraveiculares, 
manutenção, preparação de 
hardware e experimentos.

Conclusão da Tiangong

Em setembro a nave 
cargueira Tianzhou-3 deve 
ser enviada à Tiangong, 
seguida da nave Shenzhou-

13 em outubro com outros 3 
tripulantes. Quando os 
módulos de pesquisa 
Mentian e Wentian forem 
acoplados ao módulo 
central, em 2022, a estação 
estará completa. Uma nova 
nave tripulada já está sendo 
desenvolvida paralelamente 
para ser usada na Tiangong.

Wilson Guerra é professor, de 
Física, tem especialização em 

Astrobiologia  e é Mestre em 
Educação Científica. 

Referências:

CCTV: 
https://english.cctv.com/2021/06/18/A
RTIyAwC6uo8ZB8CpWVGbOOr210

618.shtml

Diário Popular da China: 
http://portuguese.people.com.cn/n3/2

017/0822/c309806-9258550-6.html

http://portuguese.people.com.cn/n3/2
021/0618/c309812-9862681.html

ESA: 
https://www.esa.int/esatv/Videos/201
7/09/ESA_and_Chinese_astronauts_

train_together2

Itar-Tass - 
https://tass.ru/kosmos/10350337

Xinhua: 
https://portuguese.xinhuanet.com/20

20-12/18/c_139599267.htm

Lançamento do foguete Longa Marcha 2F com a nave Shenzhou-12.

Tang, Nie e Liu. Astronautas na Tiangong.



Nebulosa da Águia
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Observatório Estrela do Sul
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Nebulosa da Águia
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PESQUISA ESPACIAL

Wilson Guerra
guerra@astronova.com.br

Dia 16 de junho, durante a 
realização da Conferência 
Global de Pesquisa Espacial 
(GLEX2021) em São 
Petersburgo na Rússia, 
representantes dos 
programas espaciais da 
China e da Rússia 
anunciaram um cronograma 
detalhado para a construção 
da Estação Lunar Científica 
Internacional (ILRS). A 
estação será uma base de 
pesquisas em solo lunar, 
mas contará com uma 
estação orbital de suporte. O 

ESTAÇÃO LUNAR CIENTÍFICA INTERNACIONAL

plano apresentado orientará 
a colaboração das duas 
potências espaciais no 
desenvolvimento no projeto.  
Foi destacado que a ILRS 
pode envolver outras partes 
interessadas, como agências 
espaciais de outros países e 
empresas do setor 
aeroespacial.

Wu Yanhua, vice-chefe da 
Administração Espacial 
Nacional da China (CNSA), 
detalhou a intrincada 
logística do programa, 
incluindo as instalações e 
transportes para a estação, 
bem como os objetivos 

científicos da missão. 

Objetivos

Os sete objetivos científicos 
da ILRS:

- estudo da topografia, 
geomorfologia e estrutura 
geológica lunares;

- estrutura interna da Lua;

- reconhecimento do 
ambiente lunar;

- realização de observações 
astronômicas a partir de 
solo lunar;
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- observação e estudos da 
Terra baseadas em 
instalações lunares;

- realização de experimentos 
biológicos em médicos no 
ambiente lunar;

- mapeamento de recursos 
disponíveis na Lua e sua 
utilização/aplicação "in-situ".

Fases

A primeira etapa do ILRS vai 
deste ano até 2025. 
Envolverá a coleta de dados 
e a verificação de pousos de 
alta precisão. É nesta fase 
que o local para a 
construção da base será 
definido.

Estão recrutadas para esta 
etapa as missões robóticas 
da China Chang'e-4, Chang'e-
6 e Chang'e-7 e as russas 
Luna25, Luna 26 e Luna 27. 
Os foguetes lançadores a 

serem usados para estas 
missões serão os Longa 
Marcha 3B, Longa Marcha 5 
e Longa Marcha 5B 
(fornecidos pela CNSA) e as 
várias configurações do 
Soyuz (fornecidos pela 
Roscosmos).

Futuros novos membros 
poderão contribuir com 
mais missões e outros 
veículos lançadores.

A segunda etapa vai de 2026 
a 2035. Envolverá atividades 
de entrega de cargas, novas 
tecnologias serão testadas e 
comissionadas e serão 
realizadas atividades de 
retorno de amostras da Lua 
para a Terra de forma 
automática.

As missões já confirmadas 
nesta segunda fase são a 
Chang'e-8 (China) e a Luna28 
(Rússia), além de possíveis 
missões de novos membro 
do projeto que podem ser 
definidos até lá. Os veículos 
lançadores usados nesta 
etapa incluem foguetes de 
classe pesada, como o Longa 
Marcha 5 da China e versões 
mais potentes de foguetes, 
como russo Angara, ainda 
em desenvolvimento.

É nesta etapa que terão 
início de operações 
conjuntas e os pousos 
lunares tripulados. Pelo 
menos cinco missões 
tripuladas serão realizadas, 
nomeadas sob as siglas ILRS-
1, ILRS-2, ILRS-3, ILRS-4 e 

Primeira fase: 2021-2025

Segunda fase: 2026-2035



1350

AstroNova . N.30 . 2021

ILRS-5. Cada missão tem um 
conjunto de objetivos 
prioritários:

ILRS-1: estabelecer um 
centro de comando, fontes 
de energia, instalações de 
telecomunicação, e 
infraestrutura para 
operações autônomas e de 
pesquisa de longa duração.

ILRS-2: estabelecer 
instalações de pesquisa.

ILRS-3: estabelecer 
infraestrutura pra utilização 
de recursos do local.

ILRS-4: testar as tecnologias 
instaladas, iniciar pesquisas 
e experimentos biomédicos, 
reconhecer e coletar 
amostras lunares e retorná-
las à Terra.

ILRS-5: estabelecer estrutura 
para pesquisas em 
Astronomia e observação da 
Terra a partir da Lua.

A terceira e última etapa do 

projeto é a base  
efetivamente operacional, a 
partir de 2036.

Localização

Uma localização provável da 
ILRS seria a próxima da 
cratera Amundsen, com 
103,4 km de diâmetro, nos 
arredores do pólo Sul. A 
região é semelhante àquela 
estudada pelo programa 
lunar Artemis dos EUA, 
devido a confirmada 
existência de água sob 
forma de gelo na área. O 
Programa Artemis foi 
lançado em 2017 pela Nasa 
com a missão de retornar 
astronautas à Lua, 
especificamente à região do 
pólo sul lunar, a partir de 
2024. A localização 
definitiva será determinada 
ainda na primeira fase, com 
as missões de 
reconhecimento, até 2025.

Os recursos financeiros para 
a ILRS já estão disponíveis 

dentro dos prazos 
delineados pelo roteiro 
apresentado.

Cooperação internacional

O projeto é aberto para mais 
participantes. Já ocorreram 
discussões com a Agência 
Espacial Europeia (ESA) e a 
Agência Espacial Francesa 
(CNES). Wu Yanhua 
observou, no entanto, que as 
negociações ainda estão em 
um estágio preliminar.

Wilson Guerra é professor de 
Física, tem especialização em 

Astrobiologia e é Mestre em 
Educação Científica.

Fontes:

CGTN - 
https://newseu.cgtn.com/news/2
021-06-17/China-and-Russia-to-
team-up-on-international-moon-

base-119jbPulQCA/index.html

CNSA - 
www.cnsa.gov.cn/english/n6465
652/n6465653/c6812150/conten

t.html

Terceira fase: 2036 em diante - ILRS totalmente operacional. Possíveis locais para a ILRS.
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ARCTURUS UFABC
Clube de Astronomia da UFABC. Tem como 

objetivo reunir amantes da Astronomia dentro e 
fora da universidade por meio de divulgação 

científica e eventos de observação.

http://www.facebook.com/arcturusufabc
http://www.twitter.com/arcturusufabc
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