
1a Jornada Espacial 
26 de novembro a 04 de dezembro de 2005 

São José dos Campos, SP 
 
 

 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  a)        c) 
 

      Figura 29. a) Lançamento do foguete Soyuz em direção à ISS. 

b) Cápsula Soyuz se aproximando da ISS.  

c) Os diversos propulsores do foguete Soyuz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. a) Foguete Ariane 5, europeu.   b) Foguete H-IIA, japonês. 

 

b) 
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Com o acidente com o ônibus espacial Columbia, ocorrido em 1o fevereiro de 2003, o programa 
da ISS sofreu um grande revés.  Desde então, foram os foguetes Proton e Soyuz, russos, que 
mantiveram a ISS em funcionamento, transportando tripulações e suprimentos.  Entretanto, vários 
dos componentes da ISS somente podem ser levados ao espaço pelo ônibus espacial.  
Conseqüentemente, somente 183 toneladas, das 450 previstas, estão em órbita, Fig. 31.  O vôo teste 
realizado com o ônibus espacial Discovery entre os dias 26 de julho e 9 de agosto de 2005, revelou 
que o desprendimento da proteção térmica do tanque de combustível líquido, causador do acidente 
de 2003, persiste.  A isso se soma a decisão da NASA de aposentar os ônibus espaciais em 2010.  
Até lá, eles terão que realizar 18 vôos, com o primeiro deles previsto para 2006.  Considerando-se 
que o plano inicial era concluí-la em 2003 e que a sua vida útil situa-se entre 10 e 15 anos, conclui-
se que o futuro da ISS é incerto (Revised NASA Shuttle Plan Includes Most Station Hardware, 
2005). 

 

 
 

Figura 31. Configuração atual da ISS. 
 
 

12. O Astronauta Brasileiro 
 
Em troca do direito de utilização da ISS, o Brasil foi convidado pela NASA para, junto com os 

americanos, participar da construção da estação.  Como resultado desse convite, foi assinado em 14 
de outubro de 1997, um acordo entre Brasil e EUA.  Nele, o Brasil se comprometia a fornecer seis 
componentes da ISS, a um custo estimado de 120 milhões de dólares.  Em função da ausência de 
recursos financeiros, a participação brasileira na ISS está comprometida.  Entretanto, foi a partir 
deste acordo que surgiu a possibilidade do Brasil ter um astronauta.  O escolhido foi o piloto da 
Força Aérea Brasileira, Marcos Pontes que, desde 1998, encontra-se em treinamento no Centro 
Espacial Johnson da NASA.  Em dezembro de 2000, ele concluiu o seu curso, sendo declarado 
astronauta.  Tendo em vista a não possibilidade do Brasil participar da construção da ISS nos níveis 
inicialmente previstos, a significativa redução no número de vôos do Space Shuttle e as dezenas de 
astronautas americanos desejosos de irem ao espaço, eram quase nulas as chances do Ten Cel Av. 
Marcos Pontes voar no ônibus espacial americano.  Considerando-se estes fatos, bem como o 
centenário do vôo do 14-Bis em 2006, o governo brasileiro, através da Agência Espacial Brasileira 
(AEB), aceitou o oferecimento dos russos de transportar o astronauta Marcos Pontes à ISS por meio 
do foguete e cápsula Soyuz.  O vôo do astronauta brasileiro deverá ocorrer em março de 2006. 



1a Jornada Espacial 
26 de novembro a 04 de dezembro de 2005 

São José dos Campos, SP 
 
 

 32

 

 
Figura 32. 100 anos depois de Santos-Dumont é a vez de outro brasileiro brilhar. 

 
 

13. Tem Cara Nova no Espaço 
 
A China é um país de grandes dimensões territoriais e com cerca de 20% da população do 

planeta.  Após anos de conflitos internos este país asiático implantou, em 1o de outubro de 1949, o 
regime comunista.  Desde então, passou a denominar-se República Popular da China.  O governo 
capitalista, então existente, fugiu para uma pequena ilha, lá fundando a República da China 
(Taiwan), Fig. 33. 

 
Em função da polaridade EUA × URSS, este gigante parece ter ficado esquecido do restante do 

planeta.  Com a queda do Muro de Berlim, o mundo abriu os olhos para os chineses.  Há mais de 
uma década sua economia cresce a taxas elevadas, tendo atraído o interesse de países capitalistas, 
notadamente dos EUA.  Por algumas décadas os produtos chineses foram considerados de terceira 
linha e, talvez por isso, muitos julgaram que este país não fosse capaz de gerar tecnologia de ponta.   

 
Quase mil anos após terem inventado a pólvora, os chineses “surpreenderam” o mundo ao 

colocarem o primeiro chinês em órbita da Terra.  O feito se deu em 13 de outubro de 2003, ocasião 
na qual o taikonauta (denominação chinesa para astronauta) Yang Liwei orbitou a Terra por 
21,5 horas.  Além da China, somente EUA e Rússia têm condições de colocar seres humanos em 
órbita.  A última vez que a China tinha surpreendido o planeta foi por ocasião dos protestos 
estudantis na Praça da Paz Celestial.  Foi em 1989, ocasião em que 200 estudantes chineses foram 
mortos em confronto com as forças armadas e tanques governamentais, Fig. 34. 

 
O governo comunista chinês logo percebeu a importância da área espacial.  Em 1950, Tsien 

Hsue-Shen, Fig. 35, então vivendo nos EUA e trabalhando no Laboratório de Propulsão a Jato, foi 
condenado à prisão domiciliar, sob a acusação de pertencer ao Partido Comunista.  Ele voltou à 
China em 1955 e deu início ao programa espacial daquele país.  Por ocasião da II Guerra Mundial, 
Tsien foi um dos cientistas que acompanhou as tropas americanas à medida que elas entraram na 
Alemanha, em busca de documentos associados à V-2.  Alguns dos fatos marcantes do 
desenvolvimento dos chineses na área espacial são listados a seguir: 

 
1956: Tsien Hsue-Shen obteve dos soviéticos alguns mísseis R-2 (derivados da V-2);  
1966: Tsien iniciou o programa espacial tripulado chinês, com a intenção de colocar dois 

chineses  em órbita da Terra em 1973 (semelhantemente ao programa Gemini americano); 
1969: Primeiro lançamento dos foguetes da série Longa Marcha; 
1970: Em 24 de abril foi lançado o satélite artificial DFH-1.  Durante os seus 15 dias de 

funcionamento o satélite transmitiu o hino O Oriente é Vermelho; 
1971: Em 03 de março os chineses lançaram seu primeiro satélite de comunicação, o Shi Jian 1; 
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1974: Foi feita a tentativa de lançamento de um satélite recuperável.  Houve falha no foguete, 
mas entre 1975 e 1987 os chineses lançaram 9 desses satélites; 

1984: Os americanos ofereceram a oportunidade do vôo de um chinês a bordo de um ônibus 
espacial.  Os chineses recusaram a oferta; 

1985: Os chineses entraram no mercado de lançamentos comerciais de satélites, ou seja, 
mediante pagamento efetuaram o lançamento de satélites de nações estrangeiras.  Entre 
1985 e 2000, 27 lançamentos desse tipo foram efetuados;   

1988: Foram lançados 3 satélites militares e 1 satélite metereológico; 
1992: O Pai do Programa Espacial Chinês, Tsien Hsue-Shen, se aposentou, mas os chineses se 

mantiveram firmes no propósito de colocar um homem em órbita da Terra até 1999;  
1995: Um acidente com o foguete Longa Marcha 2E, após 50 segundos de vôo, matou pelo 

menos seis pessoas e feriu dezenas de outras.  Neste mesmo ano, os russos aceitaram 
treinar astronautas chineses;  

1999: A China lançou e recuperou a espaçonave não tripulada Shenzhou (nave divina).  
 
 

 
 

Figura 33. A China e os seus vizinhos asiáticos. 
 

Fujian 
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Figura 34. Conflitos na Praça da Paz Celestial, 1989. 
 
 

Em 12 de outubro de 2005, os chineses colocaram os taikonautas Fei Junlong e Nie Haisheng, 
Fig. 36, em órbita da Terra, a bordo da espaçonave Shenzhou 6, nave divina em chinês, Fig. 37.  Ao 
contrário do lançamento da Shenzhou 5, em outubro de 2003, o lançamento da Shenzhou 6 foi 
transmitido ao vivo pela TV.  No entanto, jornalistas estrangeiros não foram admitidos no centro de 
lançamento.  Desta feita, os chineses passaram cinco dias em órbita da Terra.  Mal Fei e Nie 
voltaram à Terra, os chineses comunicaram a intenção de realizar uma caminhada espacial em 2007 
e de colocar uma espaçonave não tripulada em solo lunar, até 2010.   

 
Para o governo chinês a conquista do espaço tem conseqüências militares, comerciais e na auto-

estima do seu povo.  Com uma população de 1,3 bilhão de habitantes e um Produto Interno Bruto 
(PIB) de 1,3 trilhão de dólares, a China apresenta uma renda per capita inferior a mil dólares.  Os 
chineses tratam o seu programa espacial como um programa de Estado, a ele dedicando enorme 
atenção e recursos.  Para chegarem a este estágio de desenvolvimento eles contaram com a valiosa 
colaboração dos russos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Hsue-Shen: dos EUA para a China.       Figura 36. Caras novas no espaço. 
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Figura 37. Foguete Longa Marcha 2 F.  
 
Apesar da manutenção do regime comunista, o governo chinês adotou, a partir de 1980, várias 

regras inerentes aos regimes capitalistas.  Além disso, foi fundamental o aporte de recursos 
estrangeiros que visavam à barata mão de obra chinesa e o seu potencial mercado consumidor.  
Atualmente, produtos chineses podem ser encontrados em abundância em vários países do planeta.  
Estima-se que, em 30 anos, a China se torne a maior potência do planeta.   

 
Além dos EUA, Rússia, Europa e China, são os seguintes os países capazes de colocar satélites 

em órbita: Japão, Índia, Ucrânia e Israel.  Curiosamente a China não faz parte do esforço da ISS, 
Fig. 28.  Os chineses, entretanto, cooperam com o mundo ocidental.  Com o Brasil, eles 
desenvolvem o Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS).  A Agência Espacial 
Européia (ESA) também coopera com os chineses.  A ESA é formada pelos seguintes países: 
Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Itália, Noruega, Reino Unido, Suécia e 
Suíça.  
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Os EUA, que reataram relações com a China em 1972, têm preocupações com o 
desenvolvimento espacial chinês.  Por experiência própria, os EUA sabem que uma nação que 
consegue colocar um homem em órbita da Terra e trazê-lo de volta, também é capaz de plantar uma 
ogiva nuclear em qualquer lugar da superfície terrestre.  A China tem ao seu dispor cerca de 
300 ogivas nucleares.  Para completar, este país asiático tem inimigos históricos no continente.  Um 
deles é o Japão, que por muitos anos invadiu o território chinês impondo sofrimento à sua 
população.  Não faz muito tempo, a população chinesa fez um boicote aos produtos japoneses.   

 
O outro inimigo histórico dos chineses é a República da China.  Por muitos anos Taiwan, para 

onde fugiram os capitalistas chineses quando da revolução comunista, foi reconhecida pela ONU 
(Organização das Nações Unidas) como o país representante do povo chinês.   Em 25 de outubro de 
1971, a Assembléia Geral da ONU aprovou uma resolução que substituía a República da China 
(Taiwan) pela República Popular da China (China comunista), como representante dos chineses.  
Apesar de inúmeras tentativas, Taiwan não teve seu ingresso aprovado como país membro da ONU.   

 
Com uma população de 23 milhões de habitantes e com uma renda per capita de 15 mil dólares, 

Taiwan está localizada próximo à costa chinesa, Fig. 33.  Os comunistas chineses referem-se a 
Taiwan como “província renegada”.  Teme-se que os comunistas resolvam um dia reassumir aquilo 
que consideram parte do seu território.  Para os americanos, a grande concentração de mísseis na 
província de Fujian, Fig. 33, é um forte indício da intenção dos chineses.  Mesmo não aprovando a 
entrada de Taiwan como membro da ONU (para não provocar os chineses), os EUA deixam claro 
que não admitirão qualquer invasão do território de Taiwan. 

 
Finalmente, existe a questão militar, propriamente dita.  Os satélites espiões e os satélites de 

posicionamento global (GPS) são hoje parte integrante da máquina de guerra americana.  Dessa 
forma, existe o receio de que os chineses possam atingir um estágio de desenvolvimento tal, que 
lhes permita minar esta importante vantagem americana.  A manchete do caderno Mundo do jornal 
Folha de S. Paulo, na sua edição de 22 de outubro de 2005, resume bem a situação atual: 
“Para EUA, nova Guerra Fria pode ser na Ásia.”   

 
 

14. O Estágio Atual e as Perspectivas 
 
Desde que Eugene Cernan e Harrison Schmitt deixaram a Lua, em dezembro de 1972, nenhum 

outro homem lá retornou.  São cerca de 33 anos e, para muitos, foi um erro não ter dado 
continuidade às viagens lunares que, a essas alturas, já teriam levado o homem a Marte.  A década 
de 1980 foi marcada pelos vôos do ônibus espacial americano, o Space Shuttle.  Em 1986, um deles, 
Challenger, explodiu nos primeiros instantes de vôo [Dias que Abalaram o Mundo 2, Vol.2, BBC-
Abril, DVD].  Posteriormente, o então presidente George Bush (pai do atual presidente americano) 
anunciou a intenção de voltar à Lua e chegar a Marte.  Ficou no discurso, porque não houve 
recursos disponíveis para tal.   

 

Em função da necessidade de diminuir o déficit orçamentário do governo federal (diferença entre 
receitas e despesas), a década de 1990 foi marcada por cortes no orçamento da NASA.  O 
orçamento atual da NASA é de 16 bilhões de dólares, seis dos quais gastos com o programa do 
ônibus espacial.  Em 1o de fevereiro de 2003, a Columbia foi destruída ao reentrar na atmosfera 
terrestre.  Em carta enviada a George Bush, em 14 de novembro de 2003, ¼ do Senado americano 
afirma que a NASA vem, há muito tempo, desenvolvendo muitos projetos para os recursos a ela 
alocados.  De acordo com esses senadores, é chegada a hora da NASA encaixar os seus projetos ao 
orçamento disponível.  A NASA já decidiu pela aposentadoria dos ônibus espaciais remanescentes 
(Discovery, Atlantis e Endeavour) até 2010.  Tais fatos fizeram o governo americano revelar sua 
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nova visão para a exploração espacial.  Ela foi anunciada em 14 de janeiro de 2004 e inclui o 
retorno do homem à Lua e, eventualmente, viagens tripuladas a Marte. 

 
Em setembro de 2005 a NASA anunciou detalhes deste plano que inclui, dentre outros, o envio 

de quatro astronautas à Lua até 2018.  Para tanto, estima-se um gasto de 100 bilhões de dólares, 
muito embora seja preciso ressaltar que essas estimativas quase sempre subestimam o custo real.  O 
presidente George Walker Bush foi claro ao afirmar que este plano nada tem a ver com uma nova 
corrida espacial.  Segundo ele, outras nações são bem vindas a participar desta empreitada, em um 
espírito de cooperação e amizade.  Ocorre que não havendo mais a justificativa militar, a solução é 
encontrar parceiros para dividir os elevados custos do projeto, tal qual feito com a ISS. 

 
Os veículos necessários para se chegar à Lua resultarão do conhecimento acumulado nos 

programas Apollo e Space Shuttle.  Será desenvolvido um foguete para o transporte de cargas e 
outro para o transporte da tripulação.  Na Fig. 38, à esquerda, é mostrado o foguete concebido para 
transportar 125 toneladas à órbita terrestre (equivalente ao peso de 125 automóveis).  Os 
propulsores brancos mostrados na Fig. 38, derivam dos propulsores sólidos do ônibus espacial, 
Fig. 24.a. O propulsor central é constituído de cinco motores, semelhantes àqueles existentes no 
ônibus espacial, que utilizam hidrogênio e oxigênio como combustíveis.  Quanto ao foguete para o 
transporte da tripulação, mostrado na Fig. 38, à direita, o mesmo tem o seu primeiro estágio 
derivado de um dos propulsores sólidos do Space Shuttle (cilindro branco), sendo o segundo estágio 
(cilindro marrom) derivado dos motores principais do ônibus espacial.  Este foguete terá a 
capacidade de colocar 25 toneladas em órbita da Terra.  Em ambos os casos a carga-útil é 
transportada no topo dos foguetes (mostrado em branco na Fig. 38).  A Figura 39 ilustra uma 
comparação entre o Saturno V, o Space Shuttle, o novo veículo de transporte de tripulação e o novo 
veículo de transporte de cargas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 38.  Concepção dos novos foguetes em estudo pela NASA. 
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Figura 39. A evolução dos foguetes espaciais americanos (1 feet ≈ 0,3048 m). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 40. Concepção artística do novo foguete para o transporte do homem à Lua. 

 
 
A Figura 40 ilustra com mais detalhes a concepção artística do foguete de transporte de 

tripulação.  Observa-se que a cápsula para o transporte da tripulação possui a geometria cônica, 
semelhante à Apollo.  No entanto, ela será três vezes maior.  Como no caso da Apollo, Fig. 18, ela 
contará com uma torre de escape.  Em caso de emergência um foguete acoplado à torre é acionado 
separando a tripulação do restante do foguete.  Caso a cápsula não possua energia suficiente para 
entrar em órbita, a mesma iniciará um movimento de queda livre permitindo-a, após o uso de um 
sistema de pára-quedas (também semelhante à Apollo), retornar à superfície, tanto em terra quanto 
no mar. 
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Apesar das semelhanças físicas, os materiais, sistemas de controle e computadores serão de 
última geração, permitindo, assim, o desenvolvimento de veículos mais eficientes, mais seguros e 
com capacidade de carga superior.  Ao contrário das cápsulas Apollo, as ora em fase de concepção 
terão uma vida-útil de 10 missões.  Além disso, transportarão quatro astronautas.  A expectativa da 
NASA é a de que estes novos foguetes estarão aptos a levarem tripulação e suprimentos à ISS daqui 
a cinco anos, Fig. 41.i. 

 
De acordo com esta proposta o foguete para a viagem lunar, incluindo o Módulo-Lunar, será 

colocado em órbita da Terra pelo foguete cargueiro, Fig. 41.a.  Em seguida, será lançada a cápsula 
com a tripulação, juntamente com o Módulo de Serviço, Fig. 41.b.  A Cápsula-Módulo de Serviço 
se acoplará ao sistema Foguete-Módulo Lunar já em órbita, dando início à viagem lunar.  Após 
3 dias, o Módulo de Serviço, a Cápsula e o Sistema de Pouso-Decolagem lunar entrarão em órbita 
da Lua, Fig. 41.d.  O Módulo de Serviço é dotado de coletores solar, para geração de energia 
elétrica, Fig. 41.d.  Os astronautas ficarão sete dias em solo lunar, Fig. 41.e, após os quais deixarão 
a Lua, Fig. 41.f, em direção à Cápsula-Módulo de serviço, que orbitam da Lua.  Após o 
acoplamento Módulo Lunar-Módulo de Serviço-Cápsula, o Módulo Lunar é liberado e o motor do 
Módulo de Serviço é acionado.  Antes da reentrada na atmosfera terrestre os astronautas se alojam 
no interior da Cápsula e ejetam o Módulo de Serviço.  A alguns quilômetros próximo da superfície 
terrestre, os pára-quedas são acionados e a velocidade de queda da cápsula é significativamente 
reduzida, Fig. 41.g. 

 
Nas missões Apollo as cápsulas caíam no mar e eram recuperadas por helicópteros que ficavam a 

bordo de porta-aviões.  Por questões econômicas e de facilidade operacional pretende-se, desta vez, 
efetuar o resgate em terra.  Dessa forma, próximo ao solo, o sistema de proteção térmica na base da 
Cápsula é ejetado permitindo o acionamento de retro-foguetes (foguetes que são acionados no 
sentido contrário ao movimento da cápsula momentos antes do choque com o solo).  Para atenuar o 
impacto com o solo, sistemas atenuadores de impacto do tipo “air-bag” serão utilizados, Fig. 41.h.  
Este sistema já é utilizado pelos russos, desde os primórdios do seu programa espacial.  Por 
segurança, existirá também a opção pelo pouso na água.   A Fig. 42 fornece uma idéia mais 
abrangente das futuras missões lunares. 

 
Uma das idéias sob consideração é a exploração do pólo Sul lunar onde existem enormes 

quantidades de hidrogênio e, possivelmente, água.  Diferentemente das missões Apollo, que 
pousavam no Equador lunar, as futuras espaçonaves terão autonomia para pousar em qualquer 
região da superfície lunar.  Estão planejadas duas missões a cada ano.  Nelas, todos os quatro 
astronautas alunissarão, enquanto a espaçonave continuará, sozinha, em órbita da Lua.  Muito 
embora as missões iniciais prevejam sete dias de permanência na Lua, pretende-se estendê-la para 
seis meses.  Será o início da colonização lunar, onde pretende-se criar as condições necessárias para 
a sobrevivência humana por longos períodos de tempo.  Assim, será possível verificar se os 
astronautas serão capazes de obter água potável e produzir o combustível necessário para a 
locomoção no espaço.  Seguramente, é menos difícil demonstrar essas possibilidades na Lua (a 3 
três dias de viagem da Terra) do que em Marte, a 180 dias de viagem.   

 
 
 
 
 

( EM BRANCO ) 
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Figura 41.a.  Lançamento do Foguete-Módulo Lunar em órbita da Terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41.b.  Colocação da Módulo de Serviço-Cápsula em órbita da Terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41.c.  Acoplamento da Cápsula-Módulo de Serviço ao Foguete-Módulo Lunar 
já em órbita, com posterior acionamento do foguete rumo à Lua. 
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Figura 41.d.  Módulo de Serviço-Cápsula-MóduloLunar orbitando a Lua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41.e.  Quatro astronautas explorarão a superfície lunar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41.f.   Módulo Lunar parte ao encontro do Módulo de Serviço-Cápsula. 
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Figura 41.g.  A Cápsula reentra na atmosfera e os pára-quedas são acionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41.h. Acionamento do “air-bag” na aterrissagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41.i. Acoplamento do Módulo de Serviço-Cápsula à ISS. 



1a Jornada Espacial 
26 de novembro a 04 de dezembro de 2005 

São José dos Campos, SP 
 
 

 43

1. Lançamento do foguete cargueiro. 
2. Ejeção dos “boosters” (foguetes a propelente sólido). 
3. Vôo do segundo estágio (propelente líquido). 
4. Colocação do Foguete Auxiliar-Módulo Lunar em órbita. 
 
1.a Lançamento do foguete com a tripulação. 
2.a Vôo do segundo estágio (propelente líquido). 
 
5. Acoplamento Módulo de Serviço-Cápsula-Foguete Auxiliar-Módulo Lunar. 
6. Acionamento do Foguete Auxiliar. 
7. Ejeção do Foguete Auxiliar. 
8. Módulo de Serviço-Cápsula-Módulo Lunar em órbita da Lua. 
9. Alunissagem do Módulo Lunar. 
10. Descida de 4 astronautas em solo lunar, onde ficarão por sete dias. 
11. Acionamento do foguete do Módulo Lunar. 
12. Acoplamento do Módulo Lunar com o Módulo de Serviço-Cápsula. 
13. Ejeção do Módulo Lunar. 
14. Ejeção do Módulo de Serviço. 
15. Reentrada da Cápsula na atmosfera terrestre. 
16. Acionamento dos pára-quedas. 

 
 

Figura 42. Perfil de futuras missões lunares. 
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Figura 43. Proposta russa para a cápsula Clipper. 
 
 

Em outubro de 2005 a Rosaviacosmos (agência espacial russa) anunciou proposta de construção 
de uma nova nave espacial para substituir a cápsula Soyuz, Fig. 29.b.  A nova cápsula chama-se 
Clipper, Fig. 43, e permitirá o transporte de 6 tripulantes (Russian Government Approves Space 
Plan, 2005).  Como no caso da nova cápsula americana, Fig. 41.h, a cápsula Clipper contempla a 
reutilização.  No caso russo, prevê-se a reutilização da cápsula por 25 vezes.  A cápsula Clipper 
também poderá ser utilizada em missões à Lua e a Marte.  Para o seu lançamento seria utilizada 
uma versão modificada do foguete Soyuz, Fig. 29.a, denominado Onega.  A Agência Espacial 
Européia (ESA) está considerando a possibilidade de participar desse projeto junto aos russos 
(Russian Clipper Ship Draws European Interest, 2005).  Os custos desse projeto não foram 
revelados, mas há dúvidas quanto à sua exeqüibilidade em função de limitações orçamentárias.  
Vale citar que o PIB americano é de dez trilhões dólares, o russo é 33 vezes menor, ou seja, 
310 bilhões de dólares.  Tais valores referem-se ao ano de 2001, tendo sido obtidos em Mundo em 
Dados 2003. 
 

No momento em que este artigo é escrito esta á a informação disponível.  À medida que os 
projetos forem se desenvolvendo, novas informações serão disponibilizadas tanto pela NASA 
(www.nasa.gov) quanto pela Rosaviacosmos (www.roscosmos.ru). 
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15.Conclusões 
 
Em 1961, quando o presidente Kennedy afirmou que os americanos colocariam o homem na Lua 

até o final daquela década, os EUA não possuíam foguetes sequer para colocar o homem em órbita 
da Terra.  Em oito anos, eles chegaram à Lua e bateram os russos na Corrida Espacial.  Quase meio 
século depois, os americanos anunciam o retorno à Lua.  Prometem repetir a façanha em treze anos.  
Por si só, este fato é revelador do quão extraordinário foi o esforço dos americanos na década de 
1960 para baterem os russos na Corrida Espacial.  Não fosse pela Guerra Fria, o homem ainda não 
teria colocado os pés na superfície lunar. 

 
Ao anunciar o retorno à Lua o presidente Bush fez questão de ressaltar que não se trata de uma 

nova corrida espacial, mas sim, de uma jornada para a qual estão convidadas todas as nações 
interessadas no bem comum.  Ou seja, os americanos estão à procura de sócios para esta bilionária 
empreitada.  Curiosamente, no momento em que surge mais uma oportunidade de cooperação 
internacional no espaço, surge um fato novo na ordem mundial.  Trata-se da China que muito 
recentemente adquiriu a capacidade de colocar homens em órbita da Terra.  Ao contrário da Rússia, 
que tem uma economia em dificuldades, a China possui uma economia em expansão, com 
possibilidades de que este país asiático se torne a nova superpotência do planeta.  Não custa lembrar 
que para ajudar na manutenção do seu programa espacial os russos têm vendido viagens espaciais à 
ISS, a bordo das espaçonaves Soyuz.  Para usufruir dessa viagem, o interessado pagará 20 milhões 
de dólares.  Três milionários já o fizeram, existindo outros na fila.  É o Turismo Espacial, algo 
inimaginável há alguns anos. 

 
Como o seu título indica, este trabalho objetivou oferecer um contexto histórico da corrida 

espacial.  Por isso, não houve a preocupação de indicar os benefícios que esta corrida frenética 
trouxe para a humanidade.  Esta tarefa ficará a cargo de um outro artigo, ora em fase de elaboração, 
intitulado Os Benefícios da Corrida Espacial para a Humanidade.  A Guerra Fria que levou à 
construção de um arsenal de milhares de armas nucleares capazes de destruir o planeta Terra 
algumas centenas de vezes, também levou à Corrida Espacial, a partir da qual foram criadas os 
meios necessários para melhorar a qualidade de vida na Terra e para permitir que o homem melhor 
conhecesse a sua origem e a do Universo em que vive.   

 
O mundo em que vivemos seria completamente diferente não fosse pelos engenhos espaciais.  Os 

Satélites de Comunicação (situados a 36.000 km da superfície terrestre) permitem que fatos 
ocorridos em um determinado local sejam transmitidos simultaneamente para todo o globo.  Os 
Satélites Metereológicos salvam milhares de vidas ao anteverem a ocorrência de catástrofes 
naturais.  Os Satélites de Posicionamento Global (GPS), além de auxiliar na navegação terrestre, 
aérea e marítima, permitem a busca de desaparecidos em acidentes, bem como a localização de 
pessoas e objetos.  Os Satélites de Observação da Terra permitem acompanhar o insano 
desmatamento da Amazônia, trazendo o assunto à discussão no seio de toda a sociedade.  
Os Satélites Astronômicos, como o Telescópio Espacial Hubble, permitem a observação do espaço 
sideral sem a interferência da atmosfera terrestre.  Sondas como a Voyager se encontram a 
14 bilhões de quilômetros da Terra, além do Sistema Solar.  A Deep Space 1 colidiu, 
intencionalmente, com um cometa, com o objetivo de conhecer sobre a sua constituição interna. 

 
Os engenhos mencionados no parágrafo precedente foram colocados no espaço por meio de 

Mísseis Balísticos Intercontinentais (ICBM) transformados em foguetes.  Paradoxalmente, as 
máquinas desenvolvidas para o transporte de artefatos que causariam a destruição da vida na Terra, 
hoje são utilizadas para transportar espaçonaves que, não somente ajudam a salvar vidas na Terra, 
mas procuram vida fora dela.   
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Apêndice: Carta de Einstein a Roosevelt. 
 
 

Albert Einstein 
Old Grove Rd. 

Nassau Point 
Peconic ,Long Island 

 
 

2 de agosto de 1939 
 

 
F. D. Roosevelt 
Presidente dos Estados Unidos 
Casa Branca 
Washington, DC 
 
Senhor: 
Alguns trabalhos recentes de E. Fermi e L. Szilard, que me foram comunicados por escrito, levam-me 

a presumir que o elemento urânio pode ser transformado em nova e importante fonte de energia no futuro 
imediato. Certos aspectos da situação que surgiu parecem exigir vigilância e, se necessário, rápida ação 
por parte do governo. Creio portanto que é meu dever levar à sua atenção os seguintes fatos e 
recomendações: 

 No decurso dos últimos quatro meses constatou-se a possibilidade – através do trabalho de Joliot na 
França assim como no de Fermi e Szilard na América – de que pode tornar-se possível montar uma 
reação nuclear em cadeia numa grande massa de urânio, pela qual enormes quantidades de energia e 
grandes quantidades de novos elementos típicos do rádio seriam geradas. Agora parece quase certo que 
isso pode ser conseguido no futuro imediato. 

 Este novo fenômeno levaria também à construção de bombas e é concebível – embora muito menos 
certo – que bombas extremamente poderosas de um novo tipo possam assim ser construídas. Uma única 
bomba deste tipo, transportada de barco e detonada num porto, poderia muito bem destruir o porto inteiro, 
juntamente com parte do território adjacente. No entanto essas bombas poderiam se mostrar pesadas 
demais para transporte aéreo. 

 Os Estados Unidos têm minérios muito pobres de urânio, em quantidades módicas. Há certa 
quantidade de minério bom no Canadá e na antiga Tchecoslováquia, enquanto a mais importante fonte de 
urânio é o Congo Belga. 

 Em vista desta situação, o senhor pode achar desejável manter algum contato permanente entre o 
Governo e o grupo de físicos que trabalham em reações em cadeia na América. Um meio possível de 
realizar isso poderia ser o senhor confiar tal tarefa a uma pessoa de sua confiança e que possa talvez 
trabalhar em qualidade extra-oficial [sic]. Sua tarefa poderia abranger o seguinte: 

a) abordar os Departamentos do Governo, mantê-los informados da evolução adicional e 
propor recomendações para ação governamental, dando particular atenção ao problema de assegurar um 
abastecimento de minério de urânio para os Estados Unidos. 

b) acelerar o trabalho experimental, que é presentemente realizado dentro dos limites dos 
orçamentos dos laboratórios das universidades, providenciando financiamentos, se estes forem 
necessários, através de contatos com particulares que estejam dispostos a fazer contribuições para esta 
causa, e talvez também obtendo a cooperação de laboratórios industriais que tenham o equipamento 
necessário. 

Sei que a Alemanha realmente parou a venda de urânio das minas da Tchecoslováquia que ela ocupou. 
Que tenha adotado esta ação antecipada poderia talvez ser entendido pelo motivo de que o filho do sub-
secretário de Estado alemão, von Weizsäcker, é ligado ao Instituto Kaiser Guilherme em Berlim, onde 
alguns dos trabalhos americanos sobre urânio agora estão sendo repetidos. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 




