
 
 
 
O que é o Asteroid Day? 

 
O Asteroid Day é um programa educacional e de conscientização dinâmica para inspirar o mundo sobre 
asteroides. Ou seja, busca-se sobre o seu papel na formação do universo, como podemos usar seus 
recursos, além de como os asteroides podem abrir caminho para exploração futura e proteger o planeta 
Terra de impactos de asteroides. As Nações Unidas declararam 30 de junho como o Dia do Asteroide pois 
foi quando o asteroide Tunguska caiu sobre a Sibéria, na Rússia, em 1908. Em todo o mundo, eventos 
organizados regionalmente são realizados no Dia do Asteroide. Esses eventos variam de concertos ao vivo 
e eventos comunitários, palestras, apresentações e outros programas educacionais - todos com o objetivo 
comum de aumentar a conscientização sobre a necessidade de maior detecção e mapeamento de 
asteroides. 
 
Por que o Asteroid Day?   

 
Você sabia que a probabilidade de alguém morrer vitimado por um asteroide é de uma para setecentas mil? 
Isso implica dizer que é a possibilidade de ser atingido por um raio é bem maior do que ser atingido por um 
asteroide. A Terra de vez em quando é atingida por grandes corpos celestes e a taxa de detecção atual é 
de 200 asteroides por mês. Entre 3 e 5 são objetos que podem atingir a Terra. Por isso, existem 740 objetos 
sobre os quais não sabemos se irão atingir ou não o nosso planeta. Sobre isso, a maioria dos asteroides 
maiores já foram identificados e não representam risco iminente, de modo que, o foco do Dia Internacional 
é a descoberta de corpos menores, como o meteoro de Cheliabinsk, também na Rússia, em 2013. 
 
É preciso mostrar aos tomadores de decisões políticas que a ciência, o espaço e sua exploração são 
apoiados globalmente pelos cidadãos. Esse apoio da sociedade existe porque ela faz mais do que um 
avanço tecnológico considerável, como também apoia instituições de pesquisa e cientistas, mas também 
porque a exploração além das fronteiras conhecidas e o avanço do conhecimento são partes pertencentes 
a humanidade. Você sabia que os tênis de corrida foram aprimorados por conta da exploração espacial? Se 
hoje o impacto de uma corrida é minimizado pelo tênis com solas que absorvem o choque, é graças aos 
engenheiros da Nasa. Eles desenvolveram um processo de moldar borracha para aplicar aos capacetes dos 
astronautas, que hoje é o mesmo usado para fabricar tênis de corrida assim como outras tecnologias que 
foram inventadas para o espaço, que usamos aqui na terra. 
 
Hoje, existem várias missões avançando esforços para identificar as características e trajetórias dos 
asteroides e desenvolvendo maiores técnicas de detecção, rastreamento e deflexão (alteração ou desvio da 
posição natural de alguém ou algo para um dos lados). 
 
Portanto, o dia do asteroide luta por um aumento nas descobertas de asteroides, pelo mapeamento de nosso 
sistema solar e o desenvolvimento de tecnologias que podem um dia nos permitir proteger nosso planeta 
dos impactos desses asteroides. 
 

 


