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A EXPLORAÇÃO DE MARTE 

A exploração de Marte tem-se desenvolvido 

através de várias sondas enviadas por 

agências espaciais de vários países. As sondas 

que funcionam até hoje são: Spirit e 

Opportunity 



POR QUE O BRASIL DEVE POSSUIR UM 

PROGRAMA ESPACIAL? 

 As comunicações, hoje, são feitas todas 

através de satélites; 

 Tecnologia lucrativa; 

 Temos uma faixa de território do Equador 

privilegiada; 

 Empregos e tecnologia de ponta, avanço da 

indústria; 

 Incentivo aos estudos específicos da área 



EFEITO ESTUFA 

 O efeito estufa é decorrente da absorção de 
radiação infravermelha por determinados gases 
presentes na atmosfera, onde o calor fica retido, 
sendo isso em partes, uma coisa boa, pois só 
assim teríamos vida no planeta.o fenômeno 
conhecido como aquecimento global é o 
agravamento do efeito estufa, onde o pior gás é o 
metano, presente na flatulência dos ovinos e 
bovinos. Ele não se comporta como um 
“cobertor”, pois toda a energia irradiada é 
absorvida pelas moléculas presentes na Terra e 
transformada em energia cinética e potencial 



O BURACO DE OZÔNIO 

 É um fenômeno que ocorre entre agosto e 

novembro, onde não se trata necessariamente 

de um “buraco” e sim de uma refração 

explicada pelo rearranjo das moléculas dos 

gases da atmosfera, mas não uma falha que 

possa ser considerada um “buraco”. 



O CORPO HUMANO NO ESPAÇO 

 A gravidade é o que molda nosso corpo, por 
isso os astronautas que vão ao espaço sentem 
dificuldades com a ausência da gravidade 
quando vão ao espaço. 

 Quem vai subir ao espaço Sideral precisar ficar 
1 mês sem contato com outros humanos, para 
evitar as infecções, pois a maioria delas 
possuiu um tempo de 7 a 14 dias para a 
incubação, por isso esse tempo é necessário. 



 


