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Já era de se imaginar que o homem não descansaria. A NASA e a ESA 

são exemplos de agências espaciais financiadas por seus respectivos Estados 

com a finalidade de fazer ciência.  

A NASA, além de manter e receber colaborações de observatórios do 

mundo inteiro investiga os asteroides e cometas partindo daqui da Terra – com 

a ajuda de profissionais capacitados, possuidores de equipamentos adequados 

– e do próprio espaço. Os atuantes terrestres têm como objetivo estudar e 

monitorar os corpos exteriores via telescópios e outras ferramentas, a fim de 

conhecer as possíveis ameaças que o planeta sofre; estudar as amostras já em 

posse, calcular como seria um impacto caso acontecesse, etc. Já os atuantes 

em deslocamento, seriam os que se movem até o próprio asteroide para obter 

dados. Como? Através de sondas espaciais – enviadas com o intuito de 

estudar bem de perto os corpos desejados.  

A seguir uma lista de exemplos de missões enviadas com o intuito de 

estudar alguns corpos.  

 

1 Dawn 

 

Dawn é uma missão da NASA, designada a encontrar e orbitar os 

asteroides 4 Vesta e 1 Ceres. Seu objetivo científico é estudar a estrutura 

interna dos asteroides, densidade, forma, tamanho, composição e massa, 

inclusive sobre a morfologia de suas superfícies, crateras e magnetismo. As 

medidas ajudam a determinar a “história térmica”, o tamanho do núcleo, o 

papel da água na evolução dos asteroides e quais meteoritos encontrados na 

Terra poderiam provir destes corpos – o que ajudaria na tentativa de 

compreender as condições e os processos presentes no Sistema Solar em 

suas épocas mais remotas, inclusive o papel da água na evolução planetária. 

Com os dados estão inclusos imagens e mapeamento espectroscópico da 
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superfície dos asteroides, a abundância de elementos, perfis topográficos, 

campos de gravidade e mapeamento magnético remanescente, se houver. 

A sonda Dawn (Figura 1) foi lançada no dia 27 de setembro de 2007. 

Seu trajeto foi transferido para o Cinturão de Asteroides uma hora após o 

lançamento; alcançou e orbitou o asteroide Vesta a partir do dia 14 de agosto 

de 2011; o deixará no dia 26 de agosto de 2012 e partirá para o asteroide 

Ceres, o qual estima ser encontrado no dia 1º de fevereiro de 2015 e o orbitará 

por cinco meses.  

O fim da missão será em julho de 2015. Seu custo aproximado será de 

446 milhões de dólares. 

 

Figura 1 – A nave espacial Dawn (Fonte: NASA) 

 

 

2 Rosetta  

 

É uma missão da Agência Espacial Europeia (European Space Agency 

– ESA), designada a encontrar o cometa 67 P/Churyumov-Gerasimenko e 

lançar em sua superfície uma sonda para estudar a órbita do cometa. Os 

principais objetivos são estudar a origem dos cometas, a relação entre material 

cometário e interestelar e o que isso implica em respeito à origem do Sistema 

Solar. Para isso, deverão ser estudados o núcleo do cometa; suas 

propriedades dinâmicas; a morfologia da superfície e sua composição; 

substâncias químicas presentes; composição volátil do cometa; determinação 

das propriedades físicas; atividade cometária e os processos de suas partes.  

A nave (Figura 2) foi lançada no dia 2 de março de 2004 e seu fim está 

previsto para dezembro de 2015. 



 

Figura 2 – A nave da missão e sua pequena sonda (Fonte: NASA) 

 

 

3 Hayabusa  

 

Foi lançada no dia 9 de maio de 2003 e retornou à Terra no dia 13 de 

junho de 2010; foi financiada pelo o Instituto de Ciência Espacial e Aeronáutica 

de Tóquio (Institute of Space and Aeronautical Science), do Japão, em parceria 

com a NASA. 

O objetivo inicial da missão Hayabusa (Figura 3) era coletar amostras 

da superfície do asteroide 25143 Itokawa (1998 SF36) e trazê-la à Terra para 

análises. Seus outros objetivos científicos incluíam estudos detalhados sobre o 

interior e forma do asteroide, topografia, cor, composição, densidade, 

propriedades fotométricas e polarimétricas. 

 

Figura 3 – Hayabusa (Fonte: NASA) 

 

 



4 Deep Space 1 

 

A Deep Space 1 (Figura 4) é a primeira de uma série de 

demonstrações tecnológicas de sondas desenvolvidas pelo programa Novo 

Milênio da NASA. Esta nave espacial voou sob o asteroide 9969 Braille (1992 

KD) em julho de 1999, passando também sob o cometa Borrelly no dia 22 de 

setembro de 2001. Como parte das demonstrações tecnológicas, a sonda 

carrega consigo um instrumento que combina dois canais de imagens visíveis 

com espectrômetros UV e IR – o MICAS, Integrated Miniature Camera 

Spectrometer. Carrega consigo também o Plasma Experiment for Planetary 

Exploration (PEPE), um íon e espectrômetro de elétrons capaz de medir, 

dentre interações relacionadas ao vento solar, a composição da coma de um 

cometa.   

Foi lançada no dia 28 de outubro de 1998. 

No dia 22 de setembro de 2001, a espaçonave entrou na coma do 

cometa Borrelly e se aproximou 2.171 km do núcleo.  

A missão foi encerrada no dia 18 de dezembro de 2001. 

 

Figura 4 – Deep Space 1 (Fonte: NASA) 

 

 

5 NEAR 

 

A NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous) (Figura 5) foi destinada a 

estudar o asteroide Eros através de sua órbita, por um ano. Foi a primeira 



missão a orbitar um asteroide e, em seguida, tocar sua superfície. O principal 

objetivo da missão era retornar à Terra com dados sobre propriedades de 

massa, composição, mineralogia, morfologia, distribuição da massa interna e 

campo magnético de Eros. Outros objetivos incluíam estudos sobre interações 

com o vento solar e possíveis atividades recentes indicadas por poeira ou gás. 

Os dados seriam usados para ajudar a compreender as características dos 

asteroides em geral, suas relações com meteoritos e cometas, e suas 

condições em um Sistema Solar mais remoto. Para a realização das metas, a 

espaçonave foi equipada com um espectrômetro de raios-X e gamma, um 

espectrógrafo para a captura de imagens em infravermelho, uma câmera multi-

espectral com detector de imagem CCD, um telêmetro a laser e um 

magnetômetro. Uma experiência científica a rádio também foi realizada usando 

o sistema de rastreamento do NEAR para estimar o campo gravitacional do 

asteroide.  

A missão teve início no dia 17 de fevereiro de 1996 e encerrou no dia 

12 de fevereiro de 2001. 

 

 

Figura 5 – NEAR (Fonte: NASA) 
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