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Olá!!! Com a chegada do ser humano na Lua, várias questões 
afloraram. Seria o início da colonização dos astros do Sistema 
Solar? Novas moradas no espaço seriam construídas? Novas 
civilizações viveriam nesses astros? A conquista da Lua seria 
somente o ponto de partida para uma longa jornada de conquistas? 
O primeiro passo de um ser humano na Lua ocorreu já há mais de 
40 anos. Para ser mais preciso no dia 20 de julho de 2011 
estaremos celebrando 42 anos dessa grande realização. A 
presença de seres humanos no solo lunar  porém até o momento foi 
muito breve. Os norte-americanos conseguiram enviar seis missões 
com sucesso. Em cada missão dois astronautas pisaram no solo 
lunar. A última missão foi realizada em dezembro de 1972. No final 
de 2011 já terão se passado 39 anos. Quais são atualmente as 
perspectivas de construção de bases na Lua? Essa questão 
infelizmente ainda não pode ser respondida com precisão. Nos 
anos 70 somente a antiga União Soviética e os Estados Unidos 
tinham capacidade técnica para enviar naves para outros astros e 
de modo mais particular à Lua. Em 1976 os soviéticos enviaram a 
última sonda a pousar na sua superfície. Somente em 1990 um 
outro país, o Japão, conseguiu enviar com sucesso a nave Hiten 
para explorá-la. A partir de 2004 outros países conseguiram 
desenvolver a tecnologia necessária para a produção de naves que 
pudessem viajar até o satélite natural de nosso planeta. Nesse ano 
a Agência Espacial Européia (ESA), uma agência 
intergovernamental composta por 18 países europeus, lançou a 
nave SMART-1. Em 2007 a China lançou com sucesso a nave 
Chang´e-1. No ano seguinte foi a vez da Índia lançar também com 
sucesso a nava Chandrayaan I. Todas elas tinham como objetivo a  
Lua.  
Com o sucesso obtido principalmente pelos países asiáticos, Índia, 
China e Japão, poderia ser possível vislumbrar em um futuro não 
muito distante uma disputa entre esses países, nos mesmos moldes 
da disputa realizada no passado entre os Estados Unidos e a antiga 
União Soviética. Ainda não é possível afirmar que essa competição 
terá o mesmo destaque da anterior. Mas é uma boa notícia. Já que 
a conquista espacial teve um grande salto no período da guerra fria. 
A China recentemente anunciou objetivos bem audaciosos para o 
seu programa espacial. Está desenvolvendo uma estação espacial 
própria e pretende que um astronauta chinês pise em solo lunar até 



2020. Essa notícia fez com que os Estados Unidos também 
anunciasse um novo projeto para desenvolver novas missões 
tripuladas para a Lua e construir uma base permanente nesse 
satélite da Terra. Assim diferentemente do que era esperado por 
algumas pessoas, as pretensões da China, fizeram com que a 
disputa perdesse o seu caráter meramente regional. Ainda, porém, 
é cedo para imaginar que estaremos acompanhando uma nova 
corrida espacial. Há a necessidade de uma quantidade muito 
grande de recursos para o desenvolvimento dos foguetes que 
podem realizar com sucesso de uma missão tripulada para a Lua. 
Porém os estudos já foram iniciados e há alguns anos os projetos 
vêm sendo elaborados. A Rússia em associação com a Agência 
Espacial Européia tem nos últimos anos analisado as condições 
necessárias para a sobrevivência do ser humano em viagens de 
longa duração pelo espaço. O que nos mostra que também estão 
se preparando para o desenvolvimento de novas naves e foguetes. 
Uma base na Lua tem sido considerada como um porto que 
permitirá a realização de viagens mais longas, como seria por 
exemplo, a ida de um ser humano ao planeta Marte. Uma 
possibilidade, no momento, ainda mais distante. Um fator pode 
contribuir para que os prazos possam ser encurtados. As pesquisas 
realizadas com novos combustíveis para os foguetes, podem 
permitir o desenvolvimento de motores mais potentes com o uso de 
uma quantidade menor de combustível. Esse fato faria com que 
foguetes menores pudessem ser construídos. Uma grande 
variedade de opções tem surgido nos últimos anos. Já ocorreram 
lançamentos, de foguetes que levavam satélites e naves, que se 
utilizavam de combustível nuclear, como é o caso da nave Cassini, 
enviada para explorar o planeta Saturno. Um propulsor de íons para 
os satélites e foguetes também já foi testado. Há muitas outras 
possibilidades, como por exemplo, o aproveitamento do vento solar 
para impulsionar a nave. Seriam veleiros espaciais para explorar o 
Sistema Solar. Os astronautas seriam os comandantes de 
modernas naus da mesma forma como foram os navegadores do 
passado em suas embarcações. Muitas novas perspectivas têm 
surgido nos últimos dias. Nunca a humanidade esteve tão perto de 
realizar o seu sonho de poder viajar pelo Universo e explorar novos 
astros. O começo desse novo tempo tem como ponto de partida o 
retorno do ser humano ao solo lunar. Dando continuidade a um 
maravilhoso projeto que foi abruptamente encerrado em 1972. Uma 
oportunidade luminosa que se abre para as novas gerações.  
Em breve teremos muitas novidades!!! 
Céu limpo para todos. 


