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AAFFIINNAALL,, OO QQUUEE ÉÉ UUMMAA EESSTTAAÇÇÃÃOO EESSPPAACCIIAALL??
Uma estação espacial é um tipo de laboratório que é lançado na

órbita da Terra, com o intuito de servir de moradia para os seres
humanos por um período de tempo considerável, ou seja, períodos
prolongados. De mesmo modo que os satélites, as estações espaciais
não têm um sistema de retorno à superfície terrestre, mas, por
obrigatoriedade, servir de apoio para veículos de carga e transporte de
astronautas. O intuito é que lá fossem feitos experimentos e pesquisas
científicas que aqui encontra-se uma certa dificuldade devido à
aceleração da gravidade que altera os resultados. Os primeiros tipos de
estações espaciais foram:

Skylab, lançada pelos EUA
no ano de 1973, foi elaborada
para ser um laboratório para os
astronautas e um tipo de
aeroporto para espaçonaves. A
Estação Espacial Skylab reentrou
na atmosfera terrestre,
queimando-se em 1979;

Salyut, lançada pela antiga União
Soviética no decorrer dos anos 70, a
pioneira no ano de 1971, e o último
modelo no ano de 1982;

SKYLAB

SALYUT

Ambas constituídas de uma parte
única e projetadas para um único
lançamento, depois de utilizadas,
abandonadas. As últimas edições da
Salyut que foram as 6 e 7, passaram a
ser montadas de modo diferente das
demais, com duas portas de
acoplamento, a partir daí, deu-se início
a um segundo grupo, que é a MIR e a
ISS (Estação Espacial Internacional) que
agora são construídas por módulos, o
que barateou o custo e a facilidade de
lançamento dos módulos.

2



OORRIIGGEEMM DDAA EENNEERRGGIIAA EEMM UUMMAA EESSTTAAÇÇÃÃOO EESSPPAACCIIAALL

Originada de oito grandes placas solares, o fornecimento de
energia elétrica vem através da luz do sol. Cada placa tem 33 metros
de comprimento e cobre uma área de aproximadamente 2.508 m2, ou
cerca de um acre. Em cada placa há duas mantas de células solares.
Cada manta está de um lado de um “braço” que pode se estender ou
retrair para aumentar ou encurtar a placa. Este braço se transforma
em um giroscópio e pode manter as células solares em contato com a
luz do sol.

O SOL REFLETINDO NAS PLACAS SOLARES DA ESTAÇÃO ESPACIAL

Do mesmo modo que é feita uma rede elétrica na Terra, as placas
geram a primeira energia, aproximadamente 160 volts de corrente
direta. A primeira energia será convertida pelo segundo transformador,
que regula a corrente para 124 volts para ser usada nos equipamentos
da estação. Há também conversores a bordo para ajustar a energia às
diferentes correntes exigidas pelos equipamentos americanos e russos. A
primeira energia também será usada para carregar as fontes de
hidrogênio niquelado da ISS controladas por uma bateria da estação,
que fornecerá energia quando a ISS passar pela sombra da Terra em
cada órbita.
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EESSTTAAÇÇÃÃOO EESSPPAACCIIAALL IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL ((IISSSS))
A ISS, Estação Espacial Internacional, teve seu início de projeto no

ano de 1984, liderado pelos Estados Unidos, para servir de base para a
exploração da Lua e de outros planetas, e com o apoio dos países:
Canadá, Japão, Brasil (por não conseguir financiamento para o módulo
"ExPrESS", do qual ficou responsável, foi excluído do programa em
2007), Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Holanda,
Dinamarca, Noruega, Espanha, Suíça e Suécia, e mais tarde da Rússia.

Com o intuito de fazer experiências na gravidade quase nula para
fins científicos ou até mesmo comerciais e também análise dos recursos
minerais terrestres. Além disso, entra em prática também os estudos e
pesquisas na área da engenharia, sendo desenvolvidos “novos materiais,
novos satélites, novas naves”.

ISS

Um aspecto curioso
que é importante
ressaltar a “parceria”
dos Estados Unidos e
da Rússia, antigos
rivais na corrida
espacial, onde o
conhecimento dos
russos a respeito da
Estação MIR foi
fundamental. MIR foi
uma unidade de base
para construir, no
futuro, um complexo
orbital tripulado
permanentemente e

operando com módulos especializados para lidar com questões
científicas e de economia nacional.

Em 1988, o design foi revisto, de modo que o projeto fosse
construído em duas fases, para reduzir os custos na construção. Neste
mesmo ano, a Fase 1 começou a ser desenvolvida com a participação
de todos os países que faziam parte do projeto e recebeu o nome de
Freedom (liberdade). A Rússia entrou no projeto em 1993.

Em 1998, as primeiras partes do projeto agora com o nome de
“Estação Alpha”, foram lançadas ao espaço e, desde então, os países
participantes enviam peças, por meio de ônibus espaciais americanos ou
foguetes europeus, para finalizar a construção da estação.

Atualmente, além de ser um laboratório espacial, a ISS tem como
objetivo dar apoio às viagens espaciais de longa duração. Os tripulantes
da estação ficam cerca de 3 a 7 meses por lá.
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LLIIXXOO EESSPPAACCIIAALL,, OO QQUUEE ÉÉ?? QQUUAALL OO PPEERRIIGGOO??
Também denominados detritos espaciais, o lixo espacial são na

verdade, objetos na órbita terrestre, que não têm mais utilidade, e
ficam ao redor da Terra com uma velocidade de 35 mil km/h. Alguns
exemplos de lixo espacial são: combustíveis, partículas de tinta, restos
de foguetes, elétricos e eletrônicos dos satélites, ferramentas perdidas
pelos astronautas entre outras coisas.

Uma das coisas que mais preocupa é o choque entre os detritos
inutilizáveis e os satélites que estão em uso, o atrito entre eles pode
causar dano nos equipamentos ou até deixá-los inativos.

Muitos deles acabam por cair na superfície terrestre, mas, grande
maioria é queimado antes mesmo de chegarem ao solo, alguns podem
chegar ao solo, grande parte desses resíduos que chegam ao solo caem
nos oceanos. Outro fator preocupante, é a quantidade destes na órbita
da Terra que futuramente, pode acarretar uma inviabilidade dos
projetos e pesquisas espaciais, já que é produzida um tipo de “fumaça”
ao redor do planeta, o que poderia deixar totalmente inviável por
completo o uso do espaço.
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