
Um inovador telescópio espa-
cial de raiosX partiu na quarta-
feira a bordo de um foguete
não tripulado para uma missão
de dois anos com o objetivo de
encontrar buracos negros e ou-
tros fenômenos celestes de al-
ta energia, segundo a Nasa. O
Equipamento Telescópico Nu-
clear Espectroscópico, apelida-
do de NuStar pelas iniciais em
inglês, entrou em órbita a bor-
do do foguete Pegasus XL, que
segundos antes havia sido lan-
çado de um avião que já voava
a 40 mil pés (12,2 mil metros)
sobre o oceano Pacífico, na re-
gião das ilhas Marshall.

Circulando na órbita da Ter-
ra, o telescópio fará emissões
cósmicas de raiosX que ajudem
a revelar, por exemplo, como
as galáxias se formaram. Numa
etapa posterior, ele examinará
aglomerados de galáxias, explo-
sões de supernovas e certas re-
giões do espaço onde partícu-
las são aceleradas até quase a
velocidade da luz, como ao re-
dor dos buracos negros.

A investigação das superno-
vas é especialmente importan-
te, porque elas servem de ré-
gua para medir o ritmo de ex-
pansão do Universo. Isso por-
que os astrônomos acreditam
que elas têm uma luz unifor-
me, então seu brilho indica sua
distância, assim como uma lâm-

pada parece mais fraca quando
vista à distância.

Já o estudo dos raiosX de al-
ta energia, que podem atraves-
sar gases e poeira, também de-
vem revelar a localização dos
buracos negros, segundo os
cientistas. “Temos bastante
certeza de que toda grande ga-
láxia tem um buraco negro su-
perenorme no seu centro, e os
modelos preveem que a maio-
ria dos que estão ativamente
agregando material e ficando
muito brilhantes está sendo es-

condida por gás e poeira ao
seu redor”, disse Daniel Stern,
cientista do projeto NuStar, li-
gado ao Laboratório de Propul-
são a Jato da Nasa, na Califór-
niaStern.

O NuStar conseguirá detec-
tar quantos buracos negros es-
tão escondidos, que tamanho
eles têm, e onde ficam.

O novo telescópio consiste
de 133 espelhos côncavos e con-
cêntricos, feitos de vidro flexí-
vel, igual ao que é usado diante
das telas de notebooks. Como
os raiosX precisam de uma
grande área para o foco, o NuS-
tar tem uma mastro de 10,5 me-
tros, que deve ser aberto em 20
de junho.

O equipamento, que custou
US$ 180 milhões, e o foguete Pe-
gasus foram fabricados pela em-
presa Orbital Sciences Corp. ■

Uma nova febre do ouro da era
informática teve início nesta
semana, com os pedidos de no-
vos nomes de domínio na in-
ternet, como <.web> ou <.por-
no>, entre outras extensões
mais inusitadas. A agência in-
dependente responsável por
regular os nomes de domínio
na rede, a Icann, revelou que
existem mais de 1.900 pedidos
de adjudicação de nomes de
domínios diferentes dos habi-
tuais <.com> ou <.org>. Atual-
mente existem apenas 22 sufi-
xos aprovados.

As empresas, associações, or-

ganizações e inclusive celebri-
dades interessadas em novos
domínios tiveram até 30 de
maio para apresentar seus pedi-
dos à Icann.

Obter o sufixo de uma mar-
ca (<.apple>, <.toyota> ou <.nu-
tella>), um produto (<.câme-
ra>, <.bicicleta>, <.sapato>),
ou qualquer outra palavra cus-
ta US$ 185.000, além do paga-
mento de uma cota anual de
US$ 25.000. A Icann embol-
sou US$ 352 milhões por estes
pedidos.

Em poucos meses, quando a
organização validar estes pedi-
dos, será possível encontrar si-
tes com domínios <.Paris> ou
<.FMI>, por exemplo.

Esta ampliação, controverti-

da, foi necessária devido à ex-
plosão do número de usuários
na rede, que chega a dois bi-
lhões de pessoas em todo o
mundo, a metade na Ásia, se-
gundo a Icann.

“Este é um momento históri-
co para a internet”, afirmou
Bhavin Turakhia, chefe da em-
presa de hosting Directi, que
pediu o registro de 31 sufixos,
como <.web> e <.música>.

As empresas que obtiverem
os direitos de certos domínios
poderão receber comissões
anuais das empresas vincula-
das aos nomes de domínio. O
valor dessas comissões varia
de acordo com o prestígio do
endereço ao qual o sufixo esti-
ver relacionado. ■ AFP

NuStar parte em busca
dos buracos negros
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Pequenos Zuckerbergs
brasileiros
Já se sabe que empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. O te-
ma traz questões polêmicas, como a carência de políticas públi-
cas de incentivo, a capacidade de inovar e a preocupação em
criar uma empresa sustentável e que agregue valor para as pes-
soas. Em contrapartida, o momento do mercado é favorável para
os novos negócios, já que o Brasil é a bola da vez e o país está no
radar de grandes corporações mundiais. Mas este é um convite pa-
ra refletirmos sobre empreender no Brasil, no segmento de inter-
net e mobilidade.

Há um fato que não se pode negar: o futuro do mercado digital
passa pelas startups, microempresas que criam produtos inovado-
res na área de tecnologia com enorme potencial. Centenas de jo-
vens programadores saem da universidade como executivos preco-

ces que, inspirados em Mark Zu-
ckerberg, querem fazer dinheiro
com um projeto universitário.

Mas é preciso estar prepara-
do e ter fôlego de atleta, já que
é necessária visão estratégica
do negócio e agregar valor em
uma rede social que já conta
com mais de 50 milhões de
usuários. Seguir os passos de Zu-
ckerberg e ser um brasileiro ino-
vador e empreendedor não é
uma tarefa simples.

Uma empresa de garagem no
Brasil hoje precisa ser firme e
não deixar-se seduzir pelos
Venture Capitals, além da ne-
cessidade de ter muita paciên-
cia e chances de arriscar. Estar

conectada com todas as transformações sociológicas da socieda-
de é fundamental.

Como exemplo citamos o distanciamento entre hardware e
software, já que internautas comuns migraram todo seu acervo
pessoal de música, fotos, filmes e documentos para a nuvem nos
últimos dois ou três anos, impulsionadas por fenômenos como
Google Docs. A preocupação por hardware não é mais latente co-
mo era no passado, onde os usuários procuravam por memória fí-
sica e HD para armazenar mais e mais, exaustivamente.

A tecnologia revolucionou o mundo e imprimiu uma nova velo-
cidade em nossas vidas. Hoje já é possível compartilhar um mo-
mento feliz ou até mesmo transmitir um vídeo de uma cena que
mereça ser denunciada, como furtos, corrupções e acidentes de
transito em tempo real. Cada vez mais a sociedade ganha voz e,
dependendo do conteúdo, pode até mesmo influenciar os tradicio-
nais canais de comunicação.

Com a explosão das redes sociais e, cada vez mais empreende-
dores geeks no país, resta saber como serão costuradas as alian-
ças estratégicas e modelos de monetização de aplicativos, que
não sejam intrusivos aos usuários, para que um ótimo projeto não
acabe no papel de um venture capital. Neste cenário borbulhan-
te, o desafio para outros Zuckerbergs está lançado. E que vençam
os brasileiros! ■
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A corrida pelo registro de
novos domínios na internet
Mais de 1.900 pedidos de registros
de nomes de domínios foram
encaminhados à Icann

Há um fato que
não se pode negar:
o futuro do
mercado digital passa
pelas startups,
microempresas
que criam produtos
inovadores na
área de tecnologia
com enorme
potencial

Telescópio espacial de raiosX lançado pela Nasa esta semana ficará
dois anos em órbita pesquisando fenômenos celestes de alta energia

As supernovas são
importantes porque
elas servem de régua
para medir o ritmo de
expansão do Universo

EDUARDO MONTEIRO
CEO e fundador da VTX Brasil

NuStar: dois anos em órbita e investimento de US$ 180milhões

Irene Klotz
Reuters, Houston
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




