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GANHAR FÔLEGO
Campanhas com
mensagens positivas
têm mais eficácia no
combate ao fumo

SOBRE LETRAS E AMEBAS
Palavras comportam-se
como células que
englobam partículas
FALHA NO DEBATE AMBIENTAL
Poder sobre recursos
naturais não costuma
ser mencionado

MISSÃO ÁSTER

Brasil se prepara para enviar
sonda a asteroide triplo

MISSÃO

ÁSTER
FOTO NASA/JPL-CALTECH/T. PYLE (SSC)

INDO AONDE NINGUÉM JAMAIS FOI

20 | CIÊNCIAHOJE | VOL. 50 | 298

CIÊNCIAS E ENGENHARIA AEROESPACIAIS

2019. Espaço cósmico, cerca de 150 milhões de quilômetros
da Terra. A sonda Áster, depois de dois anos de viagem, enfrentando ambiente hostil e condições extremas, prepara-se para
uma façanha ímpar.
Impulsos contínuos e precisos, provenientes de um sistema de
propulsão elétrico ultramoderno, colocam a espaçonave na
posição correta. Seu pouso se inicia. Em pouco tempo, ela toca
a superfície de um asteroide.
Se tudo correr como planejado, esse feito ousado colocará o
Brasil na história das ciências e engenharia aeroespaciais.
Poucas nações até hoje realizaram algo similar.
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ster deverá ser a primeira missão brasileira de exploração
espacial. Sua meta é ambiciosa: orbitar um asteroide triplo
e descer no maior deles. Batizado 2001-SN263, esse sistema
é formado por um objeto central (2,8 km de diâmetro) e outros dois menores (1,1 km e 0,4 km de diâmetro) – os dois
últimos descrevem órbitas em volta do corpo central.
O 2001-SN263 dá uma volta em torno do Sol a cada 2,8
anos, em trajetória que vai de uma região além da órbita de
Marte (a meio caminho de Júpiter) até perto da Terra.
O plano da missão Áster é lançar a sonda em 2017
e entrar em órbita do sistema de asteroides dois
>>>
anos depois.
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A missão se apoia nos valiosos desenvolvimentos tecnológicos que, ao longo dos últimos 30 anos, o Brasil acumulou sobre satélites espaciais. O país tem agora a chance
de testar em voo esse amplo conhecimento, produto do
esforço e da dedicação de décadas de muitos especialistas.
A missão Áster visa não só fazer avançar a ciência,
mas também incrementar, no país, tecnologias sensíveis capazes de permitir outras missões espaciais de igual
complexidade e (principalmente) de gerar subprodutos
que possam trazer riqueza e bem-estar para a sociedade.
Essa iniciativa arrojada deverá esquentar seguramente o debate sobre a questão espacial no Brasil, colocando o Programa Espacial Brasileiro na ordem do dia,
como política de estado prioritária, compatível com
a vocação espacial do país e com sua atual posição geopolítica e econômica no cenário global.

Surpresas: duplos e triplos Surpreendentemente, em 1994, descobriu-se
que o asteroide Ida tinha um satélite, sendo, portanto, um sistema binário – até então,
pensava-se nos asteroides como corpos solitários. Nos anos seguintes, dezenas de outros binários foram descobertos. Em 2005, outra surpresa:
Sylvia, um asteroide com dois satélites. Hoje, é conhecida cerca de uma dezena desses sistemas triplos.
Nosso interesse recai sobre o 2001-SN263, OPT descoberto em 2001 e que somente em 2008 foi identiﬁcado como sendo um sistema triplo (ﬁgura 2). Em 2019,
chegará a cerca de 150 milhões de km da Terra, a mesma distância que separa o Sol de nosso planeta.
O 2001-SN263 é o alvo da missão Áster, que pretende
não só colher dados sobre a formação desse sistema triplo,
mas também pousar na superfície de seu objeto principal.
É uma missão ousada. Poucas nações ﬁzeram algo similar. Apenas três sondas espaciais foram enviadas para explorar asteroides: i) em 2000, a norte-americana Near-Shoemaker pousou no asteroide Eros; ii) três anos deRADIOTELESCÓPIO DE ARECIBO/PORTORICO
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Figura 1. Cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte (vermelho)
e Júpiter (verde), bem como os asteroides que se aproximam da órbita
da Terra (azul)

Centenas de milhares de asteroides já foram identiﬁcados, e os principais dados de suas órbitas catalogados. A grande maioria deles tem extensão na casa
das centenas de metros. Estima-se que haja mais de
1 milhão deles maiores que 1 km – alguns com
centenas de quilômetros.
Grande parte dos asteroides se distribui
na região entre as órbitas de Marte e Júpiter.
Mas vários têm trajetórias que se aproximam
da órbita da Terra: são os objetos próximos
da Terra ou OPTs (ﬁgura 1).

Fósseis e remanescentes

Entre os asteroides,
há aqueles que se formaram a partir da nuvem primitiva
que deu origem ao sistema solar e não mais sofreram processos radicais que os modiﬁcassem. Outros são os remanescentes do processo de colisão entre objetos maiores.
Os primeiros são verdadeiros ‘fósseis’, pois nos permitem conhecer a composição e a distribuição dos elementos que estavam presentes na nuvem primitiva.
Os segundos revelam pistas preciosas sobre os mecanismos que levaram à formação dos objetos maiores
de nosso sistema solar.
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Figura 2. Duas imagens do sistema triplo 2001SN263, reproduzidas a
partir de dados obtidos pelo radiotelescópio de Arecibo, Porto Rico, em
fevereiro de 2008
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Massa total

Painéis solares

150 kg, dos quais cerca de
30 kg podem ser usados para
abrigar os equipamentos
cientíﬁcos de exploração
espacial e outros 66 kg
em combustível

feitos de arseneto de gálio,
eles têm capacidade de
fornecer até 2,1 kW de
energia, dos quais 110 W
destinam-se a alimentar os
equipamentos cientíﬁcos

Câmera
imageadora

usa pulsos de laser para
determinar distâncias,
auxiliando na determinação
do relevo dos asteroides

para fotografar
os asteroides
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Altímetro
a laser

Espectrômetro
infravermelho

Espectrômetro
de massa

auxilia na determinação
mineralógica dos
asteroides

possibilita determinar
os componentes
químicos presentes no
asteroide principal

Experimentos
a bordo
Experimento
de astrobiologia

Experimento
de plasma

para veriﬁcar a
resistência de
micro-organismos às
condições espaciais

para detectar e analisar, no
ambiente espacial, esse
estado da matéria, em que
núcleos e elétrons se
encontram dissociados

pois, a japonesa Hayabusa enviou imagens e coletou material do asteroide Itokawa; iii) lançada em 2007, a sonda
Dawn, da Nasa (agência espacial norte-americana),
visitou o asteroide Vesta em 2012.
No entanto, a Áster – igualmente uma missão de espaço profundo – será a primeira a ter como alvo um sistema triplo. E, diferentemente do Eros, Itokawa e Vesta,
o 2001-SN263 tem características de um meteorito
primitivo – portanto, pode conter material orgânico, tema
sempre relevante para o estudo da vida.

Tarefa bem difícil

Desenvolver um veículo espacial conﬁável capaz de navegar grandes distâncias no
espaço exterior e chegar a seu destino em condições
funcionais adequadas para cumprir sua missão é tarefa muito difícil. Requer tecnologia avançada e madura,
aprimorada ao longo de experiências bem e malsucedidas.
Mesmo o domínio dessa tecnologia não é garantia de sucesso. Isso porque a sonda precisa operar por anos em ambiente extremamente hostil, sujeita a variações bruscas de
temperatura, aceleração e à presença de radiações cósmicas. >>>
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Domínio da tecnologia Um dos objetivos da
missão Áster é permitir ao Brasil o domínio completo ou parcial das tecnologias empregadas em uma iniciativa complexa como essa. Para tanto, em vez de se
partir do zero, o veículo espacial a ser usado na missão será uma adaptação de sonda espacial desenvolvida pelo Instituto de Pesquisas Espaciais da Rússia (IKI).
A sonda russa será modiﬁcada para receber, de forma aprimorada, sistemas, equipamentos e componentes
que o Brasil desenvolveu na área espacial. Esse conhecimento será absorvido pela indústria nacional, permitindo a ela inovar seus produtos – estejam eles ligados
ou não ao setor espacial –, bem como a capacitando para competir no mercado internacional de alta tecnologia.
A plataforma Áster será montada e testada no
Brasil, a partir de projetos desenvolvidos em colaboração com especialistas brasileiros e russos. Dessa
estratégia, nascerá um veículo espacial altamente conﬁável, capaz de cumprir sua missão de exploração.
Saindo da Terra

Para chegar a seu destino, a sonda espacial precisa inicialmente do auxílio de um foguete que a coloque em órbita da Terra. O foguete funciona com base em reação química que gera impulso suﬁciente para superar a força da gravidade e assim
pôr a sonda em sua órbita inicial.
A partir dessa órbita, é preciso mais propulsão para
tirar a nave das proximidades da Terra e conduzi-la
na direção de seu destino. Novamente, o método tradicional de propulsão é o químico, que, com impulso in-

MISSÃO REÚNE
UNIVERSIDADES,
INSTITUTOS E MUSEU
A missão Áster envolve diretamente pesquisadores e engenheiros
do Instituto de Pesquisas Espaciais (SP), da Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho, da Universidade de Brasília, do
Observatório Nacional (RJ), das universidades federais do ABC (SP),
do Rio de Janeiro, Paraná e Fluminense, da Universidade de São
Paulo, da Universidade Estadual de Feira de Santana (BA), dos
institutos Tecnológico de Aeronáutica (SP) e Mauá de Tecnologia
(SP), da Universidade Estadual de Campinas (SP) e do Museu de
Astronomia e Ciências Afins (RJ) – este último cuidará da
divulgação cientíﬁca.
Além disso, dois Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, o de
Estudos do Espaço e o de Astrofísica, são parceiros ativos no projeto.
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BRASIL DESENVOLVE
TRÊS PROPULSORES
O Brasil já desenvolve propulsores
iônicos. Em especial, estão em estado
avançado dois deles, o PION e o PPT,
no Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe). Outro, o Phall, está sob
responsabilidade da Universidade de
Brasília. Os três serão adaptados para a
missão Áster.

tenso e curto, faz com que a sonda ganhe energia e altere sua trajetória. A partir daí, o sistema de propulsão
só é acionado para corrigir a rota.
O problema desse método tradicional é que ele precisa de grande quantidade de combustível, que chega
a responder por metade da massa de uma sonda.

Movido a íons Há, contudo, outra solução. E mais
eﬁciente: o uso da propulsão iônica, estratégia revolucionária por usar quantidade de combustível cerca
de 10 vezes menor que a tradicional – no caso da Áster,
serão apenas 66 kg de massa de combustível.
O princípio da propulsão iônica tem por base um gás
que sofre ionização (processo que retira elétrons de
seus núcleos). Nessa situação, os núcleos, dotados de
carga elétrica, ganham impulsão ao passarem por um
campo elétrico intenso e, agora acelerados, são lançados para fora da nave, propulsionando-a.
Diferentemente do método tradicional, esse impulso tem valor muito baixo. Porém, ele pode ser acionado por intervalos de tempo muito maiores ou até
mesmo permanecer ligado ao longo de toda a viagem
(ver ‘Brasil desenvolve três propulsores’).
A propulsão iônica conduzirá a Áster e permitirá que
a sonda encontre o asteroide cerca de dois anos depois
de seu lançamento (ﬁgura 3). Ao encontrá-lo, a sonda
terá, em relação a ele, velocidade praticamente zero,
o que permitirá que ela facilmente entre em órbita
do sistema ternário, sem gastos excessivos de energia.
Explorando o alvo

Depois de entrar em órbita
do 2001-SN263, a Áster, por meses, coletará informações sobre a composição, superfície, estrutura, forma e o campo gravitacional desse sistema de asteroides. Esses dados serão enviados ao centro operacional
científco da missão, na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) de Guaratinguetá (SP), de onde serão processados e enviados para
grupos cientíﬁcos, no Brasil e no exterior, para análise.
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É necessário usar não só componentes especiais,
mas também métodos de montagem primorosos, além
de testes especíﬁcos que permitam expor a nave conceitualmente a condições idênticas às que terá de suportar em sua vida útil.
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Partida 02/2018_deixa a
vizinhança da Terra, para
entrar em órbita do Sol
Chegada 06/2019_entra em
órbita do sistema 2001 SN263

Partida
Lançamento
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10/2017
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Figura 3. Órbita do sistema triplo 2001SN263, que
cruza a de Marte e se aproxima da órbita terrestre.
A trajetória da sonda Aster está em vermelho

A informação coletada permitirá: i) entender a origem e evolução do sistema solar – e, possivelmente, até
a origem de vida na Terra; ii) desenvolver estratégias
de mitigação de riscos para proteger nosso planeta de
possíveis impactos de asteroides.
Sendo os asteroides fontes de materiais e elementos
raros, o maior entendimento da evolução e dinâmica desses corpos poderá bem abrir caminho para uma nova e
desaﬁadora atividade industrial: a mineração espacial.

Para a sociedade

A missão Áster é projeto multi-institucional (ver ‘Missão reúne universidades, institutos
e museu’). Associadas a ela, haverá iniciativas educacionais
e de divulgação, para levar ciência às escolas e ao público
em geral. Será possível, por exemplo, acompanhar os desdobramentos da missão, compreender o que está sendo
feito em cada fase e entender a relevância dos resultados.
Pretende-se produzir cursos relacionados à ciência e à
tecnologia da missão, direcionados a diversas audiências,

assim como capacitar instrutores e professores para ministrá-los de forma adequada. Material de divulgação será periodicamente produzido e distribuído para a mídia.
Essas iniciativas também terão como objetivo despertar vocações e inspirar o desejo de empreender carreiras cientíﬁcas e tecnológicas. Enﬁm, será possível apresentar à sociedade brasileira argumentos sólidos e coerentes que mostrem a relevância da ciência e tecnologia, bem como de seus desdobramentos, para o desenvolvimento do país.

Sugestões para leitura
WINTER, O. C.; PRADO, A. F. B. A. A Conquista do espaço: do Sputnik à
Missão Centenário. São Paulo: Editora Livraria da Física (2007).
Disponível em www.feg.unesp.br/~orbital/sputnik/sputnik.html
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