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NEM O INDESTRUTÍVEL “BANCO
MUNDIAL DE SEMENTES” ESCAPOU AO
AQUECIMENTO GLOBAL

RÚSSIA QUER LEVAR TURISTAS NA
SOYUZ À ESTAÇÃO ESPACIAL
INTERNACIONAL

PODEREMOS TER CRIADO POR ACASO
UMA BOLHA PROTECTORA À VOLTA DA
TERRA

A Rússia está a estudar a possibilidade
de enviar dois turistas à Estação
Espacial Internacional numa nave
Soyuz, afirmou este domingo Yevgeni
Mikrin, director-geral da Energia,
fabricante russa de foguetes e veículos
espaciais.
“Estamos a trabalhar para conseguir em 2019
enviar dois passageiros num voo comercial
com um comandante, e reduzir a três horas o
tempo de voo até ao acoplamento com a EEI”,
disse Yevgeni Mikrin à agência de notícias
russa Interfax.
Entre 2001 e 2009, a Rússia enviou à estação
orbital
7
turistas
espaciais,
que
pagaram dezenas de milhões de dólares para
viver a experiência.
O primeiro a comprar uma viagem para ver a
Terra da Estação Espacial Internacional foi o
americano Dennis Tito, e o último foi o
canadiano Guy Laliberté, fundador do Cirque
du Soleil. A cantora britânica Sarah
Brightman tinha planeado viajar até à EEI em
setembro de 2015, mas interrompeu os
treinos e desistiu do voo argumentando
“motivos familiares”.
Yevgeni Mikrin diz que o reatamento dos voos
de particulares à EEI permitirá a captação de
centenas de milhões de dólares para financiar
os programas espaciais russos.
O diretor-geral da Energia também adiantou
que a empresa está a trabalhar na construção
de uma
nova
nave
tripulada,
a
“Federatsia” (Federação), que poderá levar
quatro cosmonautas à plataforma orbital – ao
contrário das naves Soyus, que apenas têm
capacidade para 3 tripulantes.
“Parte dos lugares desta nova nave podem vir
a ser ser oferecidos a clientes particulares. E a
propósito, a maioria deles ofende-se quando
lhe chamam turistas“, revelou Mikrin.
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A vida (como a conhecemos) no nosso planeta só é possível graças ao
efeito protector do seu campo magnético, que desvia a radiação solar.
Mas esse campo de forças poderá
estar a ser reforçado pelas nossas
emissões de rádio.
Um estudo científico refere que as variações
que ocorrem na magnetosfera se têm reduzido nas últimas décadas, coincidindo com o
momento em que se passaram a fazer emissões de rádio em VLF – Very Low Frequency.
Os dados foram obtidos com a ajuda
das duas sondas Van Allen que em 2012
foram lançadas pela NASA para explorar a
mais inóspita região do nosso sistema solar,
(…).
Normalmente, diz o Popular Science, estes
campos são comprimidos/expandidos em
função da actividade solar, mas desde a
década de 60 que têm resistido à compressão, mesmo quando enfrentam tempestades solares mais severas.
Embora o estudo recomende que o fenómeno deva ser mais estudado e aprofundado, a
explicação avançada é que as emissões de
rádio VLF estão a fortalecer o campo que
nos protege da radiação solar… dando algum alívio a todos os satélites, que assim
podem contar com mais protecção – mesmo
em situações que os poderiam deixar em
perigo.
Ainda este ano a Força Aérea dos Estados
Unidos planeia lançar o satélite DSX, que
levará a bordo um emissor de VLF com o
objectivo de verificar se o mesmo poderá
proteger o satélite da radiação espacial.
Se a experiência for bem sucedida, poderemos ter dado dar mais um importante passo
para permitir viagens de astronautas até
outros planetas, já que a questão da
sua exposição à radiação é um dos pontos
críticos para as viagens de longa duração,
fora do ambiente protector da nossa magnetosfera .
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O cofre, que foi projetado para proteger todas as sementes que existem
no mundo caso aconteça um desastre
global, não aguentou os efeitos do
aquecimento global.
O Global Seed Vault é um repositório de sementes, situado numa antiga mina da ilha Svalbard, na Noruega, a 300 metros abaixo do solo,
que está permanentemente congelado.
Este “cofre do fim do mundo” contém milhões
de pacotinhos de sementes de quase todos os
países do mundo. Ali, era suposto estarem
protegidas de guerras, tsunamis, incêndios e
terramotos.
Em 2015, a riqueza deste banco já foi utilizada,
quando camponeses do Médio Oriente retiraram algumas dessas sementes para repor as
que foram destruídas de um banco de sementes de Aleppo, na Síria.
A localização deste banco norueguês deveria
ser à “prova de tudo”, mas até esta região
ártica já mostra sinais de estar a sofrer com os
efeitos do aquecimento global. No inverno,
foram registadas temperaturas anormalmente
altas na região, por isso, em vez de neve e gelo,
começou a chover, o que fez com que o solo
congelado começasse a derreter.
Felizmente, a sala onde as sementes estão
guardadas não foi afetada. Apenas o túnel da
entrada foi alagado e depois congelou. Mesmo
assim, o incidente levantou questões sobre
a durabilidade deste banco, que deveria ser
capaz de proteger as sementes sem qualquer
intervenção humana.
Os responsáveis pelo banco estão a tornar o
local à prova de água e a cavar um sistema
para escoar água da chuva e o gelo derretido
para fora do túnel. Também foi instalada uma
bomba de água, caso o local seja alagado novamente.
(…)
No
mesmo
local,
a
tecnológica
Piql construiu o Arctic World Archive, um repositório que tem um objectivo semelhante
mas, em vez de sementes, protege dados.
21-05-2017 / imagem: Global Crop Diversity Trust / Flickr / ZAP /
HypeScience / www.aeiou.pt

