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MISSÃO EXOMARS VÊ NOVO 
FINANCIAMENTO APROVADO  

FUMAR (MENOS DE) UM CIGARRO POR 
DIA TAMBÉM MATA  

Daqui a 6,7 milhões de anos, os dias no planeta 
Terra vão aumentar um minuto, porque o pla-
neta tende a desacelerar.(…) 
A longo prazo, o planeta azul tende a desacele-
rar, devido à atração gravitacional da Lua e do 
Sol, responsável pelas marés. 
A Terra é também sensível aos movimentos 
atmosféricos, às variações das calotes glaciares 
e aos sismos. 
Ao longo dos últimos 27 séculos, a média diária 
de tempo aumentou cerca de 1,8 milésimos de 
segundo (ms) por século, segundo uma equipa 
de investigadores britânicos. 
É "muito menos" do que os 2,3 ms por século 
estimados anteriormente, referem os investiga-
dores.(…) 
Leslie Morrison especificou que as estimativas 
"são aproximadas, porque as forças geofísicas 
que operam sobre a rotação da Terra não são 
necessariamente constante durante o tempo". 
A desaceleração da órbita da Terra é a razão 
pela qual os cronometristas do mundo têm de 
ajustar os relógios de alta precisão a cada pou-
cos anos para garantirem que permanecem em 
sincronia com a rotação do nosso planeta. 
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Vale Marineris captado pela sonda euro-
peia Mars Express a 275 quilómetros de altitu-
de do solo marciano  
 
Reunião de ministros da Agência Espacial 
Europeia deu luz verde à segunda parte de 
uma missão que pretende pôr um robô no 
solo marciano. 
Os Estados-membros da Agência espacial Euro-
peia (ESA) acabam de aprovar mais 450 mi-
lhões de euros para a missão ExoMars ao pla-
neta vermelho, depois de o módu-
lo Schiaparelli, que fazia parte desta missão, se 
ter despenhado em Outubro. 
A ExoMars, uma missão europeia e russa, envi-
ou este ano uma sonda para a órbita de Marte 
(para detetar gases, em particular metano) e 
um módulo de aterragem de testes. O objetivo 
é procurar sinais de vida passada ou presente, 
por outro lado pretendia-se preparar o terreno 
para a segunda parte da ExoMars, com o envio 
de um robô para o solo de Marte em 2020. 
 O módulo Schiaparelli despenhou-se devido à 
falha de um sensor: “pensou” que já tinha 
aterrado, por isso libertou o para-quedas e 
desligou os motores quando se encontrava a 
3,7 quilómetros do solo. 
O diretor-geral da ESA, Jan Woerner, disse que 
os cientistas precisam agora de trabalhar muito 
para conseguirem cumprir o calendário do 
robô marciano, especialmente porque um 
atraso da missão para lá de 2020 não era uma 
opção. (…) 
O financiamento inclui cerca de 800 milhões de 
euros para o papel da Europa na Estação Espa-
cial internacional (ISS). Os Estados-membros da 
ESA também aprovaram um compromisso para 
estender a participação europeia na ISS até 
2024, o que permitirá enviar mais astronautas 
europeus para a estação espacial. O astronauta 
europeu Thomas Pesquet chegou à ISS no mês 
passado, cerca de cinco meses depois do re-
gresso à Terra do primeiro astronauta britâni-
co, Tim Peake. 
 

DIAS NA TERRA ESTÃO A TORNAR-SE MAIS 
LONGOS 

Doses baixas diárias de tabaco também 
aumentam em muito o risco de morte pre-
matura e de cancro do pulmão. 
Um estudo afirma que fumar apenas um 
cigarro por dia, ou menos, tem um efeito 
mais prejudicial do que o esperado. Investi-
gadores concluíram que um cigarro por dia 
aumenta em 64% o risco de morte prematu-
ra e para quem fuma entre 1 e 10 cigarros 
por dia, o risco de morte prematura aumen-
ta 87%, em comparação aos não fumadores. 
Além disso, segundo a pesquisa do Instituto 
Nacional do Cancro norte-
americano publicada na JAMA Internal Medi-
cine, quem fuma menos de um cigarro por 
dia tem nove vezes mais probabilidades de 
morrer de cancro de pulmão do que um não 
fumador. Para quem fuma entre 1 e 10 cigar-
ros todos os dias, as chances de morrer com 
esta doença sobem para 12.(…) 
O tabaco mata um em cada dois fumadores 
e é ainda uma das principais causas de mor-
tes evitáveis, segundo a Organização Mundi-
al de Saúde. Estima-se que por ano morram 
cinco milhões de pessoas devido ao tabaco. 
Este valor ultrapassa o número de mortes 
em acidentes de carro, por VIH e por suicídio 
juntos. 6-12-2016 / DN Online 

Entre os programas que não foram totalmen-
te apoiados pelos Estados-membros da ESA 
está a Asteroid Impact Mission (AIM), que ia 
fazer parte de uma missão para explorar 
como desviar um asteróide em rota de coli-
são com a Terra. 
“O programa AIM não obteve todo o apoio 
que precisávamos para garantir que decorria 
de forma suave”, afirmou ainda Woerner, 
acrescentando que um estudo de defesa 
contra asteroides irá continuar dentro da 
agência espacial. “Estas atividades sobre 
asteroides, vendo como é que podemos de-
fender o nosso planeta em caso de algo acon-
tecer e de Bruce Willis não estar pronto para 
uma segunda vez…, irá continuar”, disse o 
director-geral da ESA, numa referência ao 
filme Armageddon, de 1998, em que o actor 
Bruce Willis é membro de uma equipa envia-
da para destruir um asteroide e salvar a Ter-
ra.02-12-2016 / Reuters / Foto: ESA/DLR/FU BERLIN/
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