
A conquista chinesa

do lado oculto

Sim, haverá hélio-3, metais raros, pistas
sobre a formação do satélite natural

da Terra. Mas a chegada da China à face
oculta da Lua é sobretudo um recado:

a exploração espacial continua a ser
uma corrida
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física. Mas o facto de a
Lua manter sempre o mesmo
lado virado para o seu plane-
ta-guia sempre despertou, em
nós, terráqueos, uma espécie de
misticismo. Para os cientistas,
este lado obscuro - a Lua roda
sobre o seu eixo exatamente
ao mesmo ritmo a que dá a

volta à Terra, há um lado que
permanece sempre fora da nossa vista
- levanta uma série de questões: O que
haverá do outro lado? Mais água, metais

preciosos, um terreno suave, feito pista
de aterragem?

Chegar lá, ao tal lado obscuro, re-
presenta um desafio extra, porque as

comunicações são interrompidas pelo
astro, que acaba por funcionar como
uma parede opaca aos sinais. Todas as

missões do programa Apoio, de explo-
ração da Lua, pousaram na face que
podemos observar todas as noites. "Há
50 anos não havia tecnologia que per-
mitisse chegar ao outro lado", sublinha
Rui Agostinho, físico e investigador do

Instituto de Astrofísica e Ciências do Es-

paço. Aconteceu agora, logo ao segundo
dia de janeiro (dia 3 na China), com a

alunagem da missão chinesa Chang'e-4.
No ano em que se celebra meio século
sobre a chegada do Homem à Lua. Nada
é por acaso!

Antes disso, foi preciso instalar um
satélite retransmissor, num ponto de es-

tabilidade gravitacional, conhecido como
L 2- a 1,5 milhões de quilómetros, para
lá da órbita da Terra. Instalado desde

junho, o aparelho está a servir de ante-
na, enviando sinais da nave para a Terra
e retransmitindo da Terra para a nave
chinesa. Foi assim que nos chegaram as

primeiras imagens aproximadas da face
oculta do nosso satélite. Apesar de existir
esta possibilidade de enviar e receber da-
dos, na fase final de aproximação, a nave

seguiu uma pré-programação, evitando
altos e baixos, para aterrar suavemente
no Polo Sul, na cratera de impacto Von
Karman, com 12 quilómetros de pro-
fundidade. O rouer a bordo da nave leva
ferramentas para exploração do terreno

que irão permitir procurar pistas sobre
a formação da Lua e do Sistema Solar,
monitorizar ondas de rádio vindas do

Espaço profundo, explorar o subsolo,
até a uma profundidade de 500 metros.

COM MARTE NO HORIZONTE
Concebida por 28 universidades chi-
nesas, a experiência de minibiosfera
irá testar a capacidade de sementes de
batata e de Arabidopsis (uma planta da
família das couves, muito estudada pelos
biólogos) e de larvas de bicho-da-seda
sobreviverem em baixa gravidade e alta

radiação do ambiente lunar. Também se
fala no interesse em procurar na Lua me-
tais raros da Terra, essenciais para a in-
dústria dos smartphones e da eletrónica
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Satélite Mais um mistério
desvendado, no ano em

que se completa meio
século sobre a chegada
do Homem à Lua -



ou hélio-3, um elemento químico que
poderá ser usado na produção de ener-
gia pela técnica de fusão nuclear. "Os
chineses entraram tarde na corrida ao

Espaço [o primeiro astronauta chinês
foi lançado em 2003]. Mas, nos últimos
anos, a produção científica chinesa
tem-se evidenciado, mesmo a nível
internacional. É neste ambiente que a

China está a marcar posição no mundo",
observa Rui Agostinho.

E podemos pensar que estes são ape-
nas os primeiros metros de uma corri-
da de fundo. Para 2021, está prevista a

chegada de um rover chinês a Marte e

de um astronauta na Lua em 2030 - até

agora, só a bandeira norte-americana lá
foi içada. Estes planos alimentam a es-

peculação em torno do estabelecimento
de uma espécie de base para os futuros
voos tripulados ao Planeta Vermelho.

Para isso conta o facto de na Lua
existirem extensos reservatórios de

água gelada, que se prevê que resultem
da reação entre o vento solar (partículas
carregadas de hidrogénio) e minerais no
solo, que contêm oxigénio. "Estamos a
tentar reproduzir este processo em la-
boratório, mas é muito difícil. A única
forma de o estudar é mesmo no local",

explicou ao jornal The Guardian o cien-
tista sueco Martin Wieser, do Instituto
Sueco de Física Espacial, responsável por
um instrumento a bordo da Chang'e-4.

Por maior que seja o interesse cien-
tífico, parece claro para os analistas que
o grande objetivo da entrada da China
na corrida ao Espaço é o de demonstrar

poder. "Parece-me que se trata de uma
missão que tem mais de estratégia po-
lítica do que de científica, à semelhança
do que se passava durante a Guerra Fria",

sublinha Raquel Vaz Pinto, especialista
em Estudos Políticos, da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa. "A corrida
ao Espaço faz parte da nova fase desta

intenção de mostrar que a China não
se resume a produtos baratos", con-
tinua. "Mas não acredito que seja su-
ficiente para mudar a imagem, a nível
internacional, do país", defende Raquel
Vaz Pinto.

Ao contrário da tendência que tem
vindo a singrar nos últimos tempos, em
que predominam os projetos colabora-
tivos, como a Estação Espacial Interna-
cional - que junta várias nações numa
casa a SOO quilómetros de altitude -, a
China lança-se praticamente a solo nesta
aventura. "Para já, está sozinha. Durante

quanto tempo, não sabemos", nota Rui

Agostinho. "Chegará a altura em que o
Governo chinês irá perceber que pode
fazer sentido participar em projetos de

colaboração", acredita o cientista.
Até porque não há outra maneira.

"No mundo de hoje, nenhum país se
basta a si próprio", observa Raquel Vaz
Pinto. "Inovar pressupõe tentativa e

erro, liberdade de comunicação. Sem
abertura, numa ditadura, com censura,
isso não é possível", continua.

É possível que depois da mudança
alimentada pelas elites culturais, seja a

vez de os cientistas puxarem a carroça.
l'l ssa@visao.pt

Recorde
de distância
Estávamos nas primeiras horas do

novo ano quando a nave New Horizons
da NASA passou perto de um pequeno
objeto gelado, o Ultimo Tule, a 6,4
mil milhões de quilómetros da Terra,
na cintura de asteroides Kuiper
Belt. Nunca tínhamos chegado tão

longe! Nesta região do Espaço estão

resquícios do nascimento do Sistema
Solar, o que torna particularmente
relevante o estudo deste objeto
espacial. Apesar da espetacularidade
da missão, a difusão noticiosa foi

abafada pela crise política que
resultou na paralisação dos fundos

públicos, dos quais depende a Agência
Espacial Americana.


