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A obsessão vermelha da Nasa
Agência espacial anuncia novo veículo-robô e reafirma planos de missão tripulada

NASA

Estufamarciana. Ilustração da Nasa mostra uma das alternativas para alimentar a tripulação durante missão ao planeta vermelho: horta com vegetais frescos

A Nasa parece estar obcecada por Marte. A
agência espacial americana anunciou na noite
de anteontem que pretende lançar em 2020 um
novo veículo-robô para explorar o planeta ver-
melho. Ainda semnome, ele vai se juntar aoCu-
riosity, que chegou a Marte em agosto deste
ano, e ao Opportunity, ainda em operação mais
de oito anos depois de pousar em uma planície
equatorial marciana em 2004. O novo projeto
faz parte dos planos daNasa de enviar umamis-
são tripulada a Marte na década de 2030, po-
dendo inclusive guardar amostras para retorna-
rem à Terra com os astronautas.
O anúncio atraiu críticas de alguns especialis-

tas, preocupados como futuro da exploração do
Sistema Solar diante desta “obsessão vermelha”
da agência americana e dos cortes de orçamen-
to que afetaram sua divisão de ciências planetá-
rias, no valor demais de US$ 300milhões para o

ano de 2013. Segundo os críti-
cos, a decisão poderá drenar
recursos que poderiam ser in-
vestidos na pesquisa de outros
destinos promissores na busca
por vida fora da Terra, como as
luas geladas Europa, em Júpi-
ter, e Enceladus, em Saturno.
— Com esta próximamissão,

vamos assegurar a liderança
dos EUA na exploração do pla-
neta vermelho e ao mesmo
tempo dar um passo significa-
tivo para enviar humanos para
lá nos anos 2030 — justificou
Charles Bolden, administra-
dor-chefe da Nasa.

O novo veículo será construído sobre o bem-
sucedido modelo do Curiosity, podendo inclu-
sive usar peças sobressalentes dele. Com isso, a
Nasa pretende reduzir os custos da missão para
US$ 1,5 bilhão (a doCuriosity custouUS$ 2,5 bi-
lhões) para ajudar a enfrentar as restrições orça-
mentárias. A agência ainda não decidiu quais
serão os instrumentos que o robô levará a bor-
do, e também há a possibilidade de o próprio
equipamento lançar as amostras recolhidas pa-
ra a Terra, dispensando a espera pelos futuros
astronautas e atendendo à demanda da comu-
nidade científica, que indica esta como a princi-
pal prioridade da próxima missão a Marte.
John Grunsfeld, diretor-geral de Ciência da

Nasa que fez o anúncio do lançamento do novo
veículo-robô durante a reunião de outono da
União Americana deGeofísica, que será realiza-
da esta semana em São Francisco, preferiu des-
tacar a possibilidade de a agência continuar a
buscar inovação enquanto se mantém dentro
dos limites impostos pelo seu orçamento. Ele
também informou a prorrogação da missão do
Curiosity, inicialmente prevista para durar ape-
nas dois anos, até 2020.
—Odesafio de reestruturar oProgramadeEx-

ploração deMarte saiu dos sete minutos de ter-
ror do pouso do Curiosity para o início de sete
anos de inovação — disse. — Este conceito de

mandar seu próprio veículo-robô para o plane-
ta vermelho, estão financiando programas es-
peciais de pesquisa.
Enquanto pelo menos parte da água e oxigê-

nio necessários podem ser obtidos diretamente
na superfície de Marte ou reciclados, o mesmo
não vale para a comida. Os cálculos são de que
cada astronauta precisará de no mínimo cinco
quilos diários de água e alimentos desidratados,
quantidade hoje impossível de ser levada da
Terra devido ao peso (mais de 20 toneladas para
uma tripulação de quatro pessoas por tanto
tempo) e à própria durabilidade dos suprimen-
tos. A saída poderia estar em transformar os as-
tronautas em“fazendeiros”, plantando e colhen-
do parte de suas necessidades em uma estufa, o
que traria ainda vantagem de propiciar alimen-
tos frescos para serem preparados junto com os
levados da Terra e evitar que eles “enjoem” da
comida, defende Maya Cooper, pesquisadora
da empresa Lockheed Martin e líder de um dos
muitos grupos que estudam a questão.
— Este menu é favorável porque permite aos

astronautas teremplantas vivas comuma inges-
tão otimizada de nutrientes com frutas e vege-
tais, e que verdadeiramente os dá a liberdade de
escolher como e o quê vão cozinhar, já que a co-
mida já não está preparada numa receita em
particular — disse Maya. l

missão se encaixa no orçamento corrente e pro-
jetado para exploração deMarte, soma-se às ex-
citantes descobertas do Curiosity e tira vanta-
gem de uma janela de lançamento favorável.

ALIMENTAÇÃO DE ASTRONAUTAS É DESAFIO
Além de aprofundar os conhecimentos sobre
Marte e buscar responder à questão se ele já te-
ve condições de abrigar vida, as seguidas
missões robóticas ajudam a preparar o terreno
para o envio de pessoas até lá, uma operação
muito mais complexa, custosa e arriscada. O
próprio Curiosity carrega um detector que me-
diu a radiação que o atingiu nos oito meses e
meio e 570 milhões de quilômetros de viagem
desde seu lançamento da Terra, em novembro
do anopassado, e agora avalia a intensidade das
partículas que chegam à superfície do planeta.
Mas se por enquanto os dados sobre a radia-

ção indicam que, com a devida proteção, os as-
tronautas poderiam sobreviver à saga, muitos
outros problemas ainda devem ser resolvidos. E
entre os principais está como alimentar a tripu-
lação durante tão longamissão, que pode durar
mais de dois anos entre as viagens de ida e volta
e a permanência na superfície do planeta à es-
pera de um alinhamento favorável de Terra e
Marte. Para isso, tanto a Nasa quanto a Agência
Espacial Europeia (ESA), que até 2018 pretende
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Comida. Cientistas testam alimentos para Marte
NASA

Robô. No desenho, um dos conceitos para o novo veículo

Indivíduo não nasceria
se cérebro fosse
grande demais

LATINSTOCK

Cérebro. Sinapses (azul) envolvem neurônio: alguns deles precisammorrer

Ter neurônios demais não é
necessariamente uma boa no-
tícia. Embora se costume asso-
ciar a morte de células a doen-
ças, este processo é fundamen-
tal para o desenvolvimento de
um ser vivo. Mas, embora o
funcionamento da enzima cas-
pase — responsável por esta
degeneração — fosse conheci-
do, ninguém sabia por que ela
cumpria este papel. Omistério
foi desvendado pelo Instituto
de Ciências Biomédicas da
UFRJ. Em seu novo estudo, pu-
blicado pelo “Journal of Neu-
roscience”, a equipe do neuro-
cientista Stevens Rehen desco-
briu que, sem esta enzima,
ocorrem alterações perigosas
no cérebro. Até 80%das células
deste órgão ficam commais ou
menos cromossomos do que o
esperado.
O Laboratório Nacional de

Células-Tronco Embrionárias
(Lance), comandado por Re-
hen, inibiu a atividade da cas-
pase em camundongos. Quan-

do seu funcionamento é anu-
lado, não há morte celular, um
processo que ocorre principal-
mente durante o período fetal,
mas que se prolonga até a
infância.
— Na formação de vários ór-

gãos do corpo, é preciso matar
uma quantidade significativa
de células— ressalta Rehen.—
Camadas inteiras do cérebro
são eliminadas. Se a caspase
não estiver ativa, este órgão fi-
ca enorme, e o animal não
consegue sobreviver mais do
que três semanas no útero.

Concluímos que no máximo
30% das células cerebrais po-
dem ter uma quantidade atípi-
ca de cromossomos.

OSCILAÇÃO MUITO MAIOR
A ultrapassagem desta cota
tornaria inviável o ajuste das
sinapses, ou seja, a conexão
entre os neurônios. Rehen
compara a atividade da enzi-
ma caspase à construção de
uma estrada: é preciso ajustá-
la para o tamanho dos carros
que passarão por ali. Sem a
morte celular, a “bagunça”
provocaria a morte do animal.
Normalmente, as células de

um camundongo têm 40 cro-
mossomos. Há células do roe-
dor com leves alterações neste
número, como 35 ou 45 cro-
mossomos. Sem a caspase, po-
rém, esta oscilação atingemar-
gens extremas: entre 29 e 51.
—Desativamos a caspase no

animal inteiro, mas as conse-
quênciasmais dramáticas, que
provocaram a sua morte, são
consequências da ausência de
morte celular no cérebro—ex-
plica Rehen. — Outros órgãos
talvez tolerem isso melhor.
Tecnicamente, podemos reati-
var o trabalho da enzima, mas
este não foi o foco da nossa
pesquisa. l

Excesso de neurônio é tão ruim como falta
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1,5
BILHÃO DE
DÓLARES
é o custo
da missão
do novo
veículo-robô a
ser enviado
a Marte

U
Número

Amorte celular
O processo ocorre
normalmente em todos
os órgãos do ser vivo
durante a fase fetal e a
infância. Esta é a função
da enzima caspase, cuja
atividade foi inibida em
camundongos. O
acúmulo de células leva
à morte do indivíduo em
cerca de três semanas

U
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Objetivo de Doha é segunda
fase de Kioto, diz ministra
Em discurso na COP-18,
Izabella Teixeira faz
apelo a autoridades

Está sendo mais difícil do que
parecia, mas a delegação bra-
sileira está empenhada em
conseguir um acordo quanto à
segunda fase do Protocolo de
Kioto, o único instrumento le-
gal que obriga os países desen-
volvidos a reduzir suas
emissões de gases-estufa. A
ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, que chegou
ontem a Doha, frisou na pri-
meira sessão plenária com os
ministros que este é o maior
objetivo do Brasil na COP-18.
Izabella quer também con-

cluir as negociações sobre a
Plataforma de Durban, criada
no ano passado. Durban prevê
que, a partir em2020, tanto pa-
íses ricos quanto aqueles em
desenvolvimento tenham
compromissos obrigatórios
com a redução das emissões.
Segundo aministra, esta pla-

taformaajudaria a elevar esfor-

ços nacionais e internacionais
para mitigação e adaptação às
mudanças do clima.
— Estamos caminhando pa-

ra uma nova fase, que fortale-
cerá ainda mais os princípios
da COP, inclusive o das res-
ponsabilidades comuns, em-
bora diferenciadas, de todos os
países — completou.
A ministra lembrou que o

Brasil criou fundos para mu-
danças do clima e para a Ama-
zônia, tentando realizar o
compromisso voluntário, di-
vulgado em 2009, de reduzir as
emissões do país entre 36,1% e
38,9% até 2020. Criado há qua-
tro anos, o Fundo Amazônia
tematualmente 47 projetos em
fase de avaliação, totalizando
cerca de R$ 685 milhões. Este
esforço, segundo Izabella, não
elimina a necessidade de que a
principal fonte de financia-
mento venha de países ricos.
—Queremos que o texto seja

centrado em termos que serão
discutidos no ano que vem. Es-
tamos começando um debate
totalmente novo, por isso não
podemos perder a oportunida-
de de fazê-lo de forma mais
flexível — explicou o embaixa-
dor André Corrêa do Lago. l
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. 44.




