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Europa estreia-se na exploração de Marte com robô

17:30 12.03.2016

A Europa vai estrear-se na exploração da superfície e do subsolo de Marte, e procurar sinais de vida no planeta, co                 

O robô de seis rodas, que ainda não tem nome, deverá ser lançado para o espaço, em maio de 2018, num foguetã                
(Roscosmos).

A chegada do veículo ao deserto marciano, onde a temperatura média ronda os -55ºC, está prevista para janeiro de                
microbiana passada, que tenham escapado à forte radiação solar, da qual o planeta não se pode proteger, uma vez         

Segundo o investigador português Nuno Silva, consultor da Airbus Defence and Space, onde trabalha, para o progr                  
inteligente" do que o robô 'Curiosity', que aterrou, em 2012, na cratera marciana de Gale, permitindo recolher inform    

Formado em engenharia aeroespacial, pelo Instituto Superior Técnico, em Lisboa, Nuno Silva, que acompanhou de                       
veículo dá-lhe autossuficiência para "seguir o seu caminho e contornar obstáculos".

O robô pesa menos 600 quilos do que o 'Curiosity', lançado pela agência espacial norte-americana NASA, o que o                  
metros por dia.

A tecnologia com que vai equipado, e que inclui câmaras de localização e navegação, permite "saber onde é que es          

Na Terra, os técnicos poderão fazer o planeamento diário do seu percurso, de forma mais rápida e precisa, evitando                

A energia do robô é alimentada por painéis solares, que, durante o dia, são usados também para carregar uma bat             

O 'rover', de acordo com Nuno Silva, vai "percorrer com precisão o solo marciano", que "está coberto basicamente d                    
seus objetivos".

Na sua estrutura, o robô tem uma broca para perfurar o solo, até dois metros de profundidade, e recolher amostras          

Todos os dados recolhidos pelo 'rover', incluindo possíveis marcadores orgânicos de vida, microbiana, passada, ou                

O mesmo satélite "despejará as instruções" indicadas pelos operadores técnicos  na Terra  para o robô
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