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Projeto MARTE 

Jane de Almeida e Cícero Silva 

 

Alô, alô  

marciano!    
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Apresentação   Evento transdisciplinar e multimídia, envolvendo Arte, Ciência, História e 

Educação sobre o Planeta Marte. O Projeto Marte aborda principalmente o imaginário sobre o 

planeta, seus habitantes, os Marcianos (e extra-terrestres), pensados como uma alteridade para o 

Planeta Terra e o Humano. O evento tem como perspectiva histórica o imaginário de um planeta-

estrela (Red Star), quente, habitado por seres estranhos e a nova imagem desértica atual  

proveniente das Missões Marte dos últimos anos. No ano de 2012 foi enviado o terceiro  jipe-

robô para explorar Marte, a sonda Curiosity. Evidentemente, há especulações sobre o projeto de 

enviar humanos em uma missão tripulada* em 2030. 

Parte-se do princípio de que há uma relação estética-ética de alteridade entre o humano e os 

alienígenas, com uma linhagem e trajetória próprias. O Planeta Marte, especialmente, tem sido 

preenchido por um rico imaginário que passa pela utopia comunista, a estrela vermelha, a Guerra 

dos Mundos e se prolonga com a esperança de se encontrar vida nas novas explorações.  

 
*A revista Wired considera “The Craziest, Weirdest, and Most Plausible Plans in History” – Agosto de 2012 
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Propostas 

Transmissão inédita de imagens de Marte (Ames ou JPL) em convênio com a NASA para 

planetário com imagens de super-alta definição (4k) pós-produzidas a partir de imagens da 

Curiosity  / vídeoconferência com especialistas da NASA e imagens em hiperwall /  Palestras e 

conferências com convidados nacionais e internacionais para refletir sobre as novas imagens 

produzidas no espaço, lembrando que as imagens são captadas e “desenvolvidas” por meio de 

novos softwares que as colorem e as tornam inteligíveis aos olhos humanos. Desta forma, vai se 

enfatizar o aspecto de “construção” destas imagens. Estes palestrantes deverão ser 

entrevistados e filmados para compor uma série de programas de 10 minutos do Projeto Marte 

sobre o imaginário do planeta. Posteriormente eles poderão ser exibidos em televisão /  

Exposições de arte e cartazes sobre o imaginário cósmico com curadorias de Jane de Almeida e 

Alfredo Suppia -  A proposta é fazer uma  exposição de arte contemporânea - com obras de 

artistas como William Kentridge, Laurent Grasso,  Eder Santos, além de instalação sonora com a 

transmissão radiofônica de Orson Welles e texto acompanhando a transmissão, entre outros – e 

uma exposição de cartazes do artista carioca Henrique Alvim Correa que ilustrou em 1906 as 

edições de A Guerra dos Mundos (1898) de H.G. Wells. Uma proposta também é encomendar 

trabalhos a artistas sobre o imaginário “marciano” contemporâneo /  Mostra de filmes sobre 

Marte e marcianos e sobre a utopia no espaço/ Mostra de documentários sobre a Missão Marte 

/  Catálogo-livro com textos de palestrantes e tradução do livro /  Plataforma on-line com 

informações e curiosidades sobre Marte. 
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Objetivos 

 

O projeto tem como objetivo refletir sobre o imaginário humano sobre o Último Outro 

(planeta Marte e seus habitantes) como forma de pensar o próprio humano. Acredita-se que a 

melhor forma de refletir sobre este tema é compor parcerias intelectuais entre arte, ciência, 

educação  e tecnologia.  

 

Assim,  incentivar a pesquisa interdisciplinar e transdisciplinar é um  dos principais objetivos 

deste projeto. Cientistas, artistas, educadores e tecnólogos deverão trabalhar juntos para 

compor imagens cuja historicidade revela os traços dos nossos desejos utópicos.  

 

Espera-se que os campos da cultura e da arte possam contribuir não apenas nos desenhos das 

invenções maquínicas, mas também com as políticas científicas e tecnológicas do futuro. 
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Outros objetivos são 
 

1. Atualizar a comunidade científica a respeito da produção de imagens de alta-definição e do 

campo das visualizações científicas;  

2. Testar rede de alta velocidade para futuras transmissões de imagens de alta resolução;  

3. Atualizar público infanto-juvenil e adulto a respeito das conquistas e pesquisas no planeta 

Marte, sempre lembrando outras explorações planetárias;  

4. Mostrar o deslocamento do imaginário humano a respeito do Outro desconhecido, 

tornando conhecida a história das observações do planeta Marte, seus canais, seus diversos 

nomes e as diversas ficções que o planeta nos proporcionou;  

5. Produzir expressões artísticas e  refletir sobre o contemporâneo da arte a partir do conceito 

do Último Outro. 
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Justificativa 

As tecnologias digitais de produção de imagens contemporâneas tem possibilitado a criação 

de visualizações cada vez mais complexas e avançadas. O exemplo disso são as imagens de 

ultra definição criadas por laboratórios de supercomputação em centros de pesquisa de física, 

tais como o CERN na Suíça e o EVL (Electronic Visualization Laboratory) em Chicago. Esta 

capacidade de geração de imagens permite visualizar fenômenos tanto em macro quanto 

micro escala, como as imagens geradas em nanoescala de proteínas ou bactérias.  

Essas imagens têm levado a discussôes sobre como fenômenos siderais podem ser 

"compreendidos" pelo sujeito contemporâneo, já que em sua maioria, são imagens geradas 

em laboratórios de pós-produção com ferramentas digitais a partir de interpretações acerca 

dos  fenômenos, e não o fenômeno em si. Os cientistas, por sua vez, têm buscado  o apoio de 

artistas do campo das artes cinemáticas para auxiliá-los na produção de imagens, criando 

narrativas criativas para as imagens geradas nos laboratórios.  

Este evento pretende incentivar o encontro de artistas e cientistas, educadores e tecnólogos, 

na busca de imagens contemporâneas que superem os clichês  do nosso universo cósmico. Daí 

a composição de um evento que busca as imagens do passado para refletir sobre imagens 

agora produzidas, lembrando que as crenças atuais da ciência e tecnologia são também 

narrativas. 
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Auto retrato da Curiosity 

O projeto pretende exibir em sessões diárias de 

imagens do planeta Marte vindas da sonda 

Curiosity diretamente de um centro de 

pesquisas da NASA. Essas imagens serão 

projetadas diariamente em uma "HiperWall", 

uma parede de 8 ou mais telas de LED que 

reproduz imagens em ultradefinição e que será 

conectada a uma rede de alta velocidade capaz 

de receber dados a mais de 10 Gbps de 

velocidade (dez mil vezes mais rápida que uma 

conexão de 1 Mbps). As imagens também 

poderão ser projetadas em cúpula de 

Planetário, em evento paralelo.  

Modelo de Hiperwall a ser utilizada na 

exposição com imagens vindas da NASA  e  

Sonda Curiosity (Rover) da Nasa enviada para 

Marte                                           
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Cosmologia na arte contemporânea 

O evento apresentará o pensamento da arte contemporânea a respeito do 

espaço, evidenciando os materiais e as expressões de artistas que 

peoduziram inspirados pelo  tema. 

Estes nomes foram pensados pela sofisticação de suas obras sobre o 

imaginário científico espacial. Trata-se de uma lista inicial, pois será possível 

encomendar obras a artistas que se interessem pela questão. 

Journey to the Moon e  

Seven Fragments to Georges Méliès de William Kentridge   

Uraniborg de Laurent Grasso    

Icarus 13 de Kiluanji Kia Henda 

Transmissão radiofônica de Marte em forma de instalação sonora de  

Orson Welles  

Os viajantes de Gleb  de Rubens Matuck e Walmir Cardoso 

O Deserto azul de Éder Santos 
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Mostra de Filmes 

 

Uma parte da mostra deverá ser mostrada em sessões de 

cinema tradicional, lembrando os famosos filmes sobre 

Marte a partir de distintos aspectos: 

Marte como inimigo em Guerra dos Mundos – Haskin, 

1953 / Marte como lugar da utopia comunista em Aelita 

– de Protazanov – 1924 / entre outros. 

O espaço como utopia em O grande Caos – de Alexander 

Kluge / entre outros. 

 

Em espaço de exposição, deverá  haver projeções dos 

filmes Viagem à Lua de Georges Méliès, assim como 

filmes russos como Revolução Interplanetária de 

N.Khodataev, 1924.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Exposição de cartazes do artista carioca Henrique Alvim Correa para 

o livro de A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, edição inglesa de 1898. 

O artista carioca ilustrou a edição inglesa de A Guerra dos Mundos com mais de 200 

desenhos que acompanham a narrativa do escritor. 

 

 

Programas de entrevistas para plataforma on-line e televisão 

 

Os conferencistas e autoridades no assunto: especialistas da NASA, historiadores de utopias sobre 

Marte, estudiosos de ficção científica etc deverão ser entrevistados compondo uma série de 

entrevistas do Projeto Marte com programas de 10 minutos cada. Serão usadas fotografias e 

filmes antigos para ilustrar estes programas.  
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Publicação (livro)  O livro da exposição trará artigos especializados sobre a relação entre arte, ciência 

e tecnologia e a formação de imaginário sobre o Outro a partir da ficção científica ligada à existência de 

outros planetas. Além disso, o livro apresentará as obras de artistas escolhidos para a exposição, tais como 

artigos sobre o Projeto Marte, além de textos curatoriais. 

O Projeto Marte apresentará textos sobre as novas tecnologias de visualização de imagens ultra avançadas, 

através de artigos de renomados pesquisadores da área, como Larry Smarr, Lev Manovich e Donna Cox – a 

serem convidados. O livro também publicará textos de Michael Sims (NASA AMES), Estelle Dodson 

(Lockheed Martin NASA), Michele Viotti (JPL), Ramon de Paula (NASA HeadQuarters), todos  cientes deste 

projeto e ainda a serem convidados.  Além disso, pretende-se publicar a tradução completa da transmissão 

de rádio realizada por Orson Welles, a Guerra dos Mundos. 
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Plataforma on-line 

 

A posposta é produzir uma plataforma 

on-line para ser exibida em hiperwall e 

ser acessada pela internet com dados 

culturais da pesquisa sobre o Planeta 

no que diz respeito a manifestações 

importantes da história imaginária de 

Marte, assim como da história atual 

contada sobre Marte.   

 

Complexidade visual 

A Hiperwall deverá mostrar as imagens 

de Marte atuais, infomações em 

português a serem selecionadas, 

infomações sobre o processo de 

transmissão de imagens do espaço 

mais remoto onde chegam nossos 

aparatos tecnológicos.  
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Apoio 

 

 

 

Apoios solicitados 

 

 

 

Colaboração 
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Curadoria geral 

Jane de Almeida é curadora independente e realizou a exposição Ordenação e Vertigem: Arthur Bispo do 
Rosário (CCBB SP, 2003), as mostras de cinema Grupo Dziga Vertov (CCBB São Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília), Metacinemas (CCBB SP), Aisthesis (CCBB SP) e Alexander Kluge: o quinto ato (CCBB SP, RJ e 
Instituto Goethe de Porto Alegre), entre outras. É autora de livros e artigos sobre cinema e artes, tais como 
Grupo Dziga Vertov (witz edições, 2005) e Alexander Kluge: o quinto ato (CosacNaify, 2007). Foi curadora 
da primeira exibição de filmes em ultradefinição (4K) no Brasil no FILE de 2008 e da primeira transmissão de 
cinema global no FILE de 2009 (FILE Transcontinental), que transmitiu o filme finalizado em 4K Enquanto a 
Noite não Chega para a cidade de Keio (Japão) e San Diego (Califórnia). Dirigiu o curta metragem 2014k (4k 
3d, 2010) e o média metragem EstereoEnsaios (4k 3d, 2011), exibido em festivais de arte em Paris 
(Histoires du Cinéma na Maison de L'Amérique Latine), Cinegrid em San Diego, Mostra Sesc de Artes 2012, 
Mostra Tecnofagias, entre outras. Atualmente é professora da pós-graduação (mestrado e doutorado) em 
Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Mackenzie. Foi professora convidada no depto. de 
História da Arte da Universidade Harvard e professora convidada no depto. de Artes Visuais da 
Universidade da Califórnia, San Diego. Coordena o Grupo de Trabalho de Visualização Avançada da Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) na área de produção de conteúdo em ultradefinição. É roteirista dos 
filmes 500 Almas (longa-metragem, 2004), Invenção de Limite (premiado com o Hubert Bals Fund) e 
finalizadora do filme Enigma de um dia (melhor curta metragem em Gramado e selecionado para o Festival 
de Veneza).  
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Cicero Inacio da Silva é pesquisador e professor na área de arte e cultura digital e coordenador do Grupo 
de Software Studies no Brasil. É Pesquisador e diretor do Laboratório de Estudos do Software e Mídias 
Locativas uma parceria entre a Universidade da Califórnia, San Diego (UCSD) e a UFJF. Foi curador de Arte 
Digital do Fórum da Cultura Digital Brasileira, menção honrosa na área de Comunidades Digitais do Prêmio 
Ars Electronica de 2010. Foi Visiting Scholar na Universidade da Califórnia, San Diego onde desenvolveu sua 
pesquisa de pós-doutorado sob orientação de Ted Nelson e Noah Wardrip-Fruin e na Brown University 
onde realizou parte de sua pesquisa de doutorado junto a pesquisadores como George Landow, Noah 
Wardrip-Fruin e Roberto Simanowski. É autor do livro Plato online: nothing, science and technology (All 
Print) e foi coordenador do Comitê Científico do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica – FILE 
(Qualis A Internacional/2002-2010). Cicero tem organizado e produzido congressos e seminários nacionais 
e internacionais na área de tecnologias digitais, novas mídias e software studies. Seu último projeto na area 
de mídias locativas dialoga com os processos de espacialização e localização. Desenvolvido em parceria 
com Brett Stalbaum, o sistema www.walkingtools.net e os softwares HiperGps e HiperGeo são ferramentas 
de produção em software livre de arte tecnológica para celulares. No campo das imagens ultradefinidas e 
sistemas de redes de alta velocidade, produziu a primeira transmissão de cinema em rede com tecnologia 
4K do mundo, enviando um filme em ultradefinição do Brasil para os EUA e Japão (2009) durante o FILE. 
Realizou a produção de um filme em tecnologia 4K 3D, exibido na Copa do Mundo de Futebol de 2010 em 
Johannesburg, parte integrante do projeto 2014k (FINEP/CPqD). É pesquisador do GT de Visualizações 
Avançadas da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP. É autor do capítulo HyperTed, a ser publicado na 
reedição do livro Computer Lib/Dream Machines de Ted Nelson, pela MIT Press em 2014, com a 

http://www.aec.at/prix_history_en.php?year=2010#_blank
http://www.aec.at/prix_history_en.php?year=2010#_blank
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organização de Noah Wardrip-Fruin. É membro do corpo editorial da Série Software Studies da MIT Press, 
da revista Future Generation Computer Systems e editor da revista SoftCult Review Journal. Possui 
mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica (com estágio de pesquisa na Brown University, EUA) e 
Pós-doutorado (Universidade da Califórnia, San Diego-UCSD) em tecnologias interativas, arte digital e 
software studies. 
 

Curadoria da mostra de filmes de Marte e da exposição de cartazes de Henrique Alvim Correa 

Alfredo Suppia é professor de cinema do Instituto de Artes e Design e do Mestrado em Comunicação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. É membro diretor da Science Fiction Research Association (SFRA). 

Recebeu em 2010 o prêmio máximo da sociedade americana de Ficção Científica, o Mary Kay Bray Award 

por melhor ensaio de ficção. Co-roteirista e co-editor do documentário EstereoEnsaios: Cinco ou Seis 

Ensaios à Procura de uma Narrativa (dir. Jane de Almeida, 16’, 4K 3D, 2011, BRA), dirigiu os curtas O 

Ator (16mm, 2004), Cantada (Super-VHS, 2004) e O Encontro (mini-DV, 2004), entre outros, e o 

documentário em longa-metragem Dédalo no Labirinto(Super-VHS, 2001). 
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Produção 
Marília Perracini é produtora cultural com mais de 15 anos de experiência em organização, produção e 
elaboração de projetos culturais. Realizou mais de 20 exposições e mostras de cinema no Brasil e no 
exterior, para instituições como o Centro Cultural Banco do Brasil (SP, RJ e Brasília), Museu da Imagem e do 
Som de São Paulo, entre outras. Foi diretora executiva do programa Cinema do Brasil, projeto apoiado pela 
APEX Brasil e pelo Governo do Estado de São Paulo para incentivar a indústria audiovisual brasileira no 
exterior. Atualmente é diretora da Convergência Cultural, empresa dedicada à produção cultural no Brasil.  
 
Equipe Científica de Processos Informacionais 
Guido Lemos é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba (1988), mestre 
(1991) e doutor (1997) em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro . Atualmente 
é professor associado da Universidade Federal da Paraíba, onde coordena o LAVID (Laboratório de 
Aplicações de Vídeo Digital) e o projeto de Reestruturação e Expansão da UFPB (REUNI). Atuou no 
desenvolvimento do middleware Ginga, adotado como padrão no Sistema Brasileiro de Televisão Digital. É 
membro do Conselho Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, onde representa o 
setor universitário. Trabalha em pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de Sistemas Multimídia, 
atuando principalmente nos seguintes temas: televisão digital, cinema digital, aplicações multimídia 
distribuídas, redes de distribuição de vídeo e performances artísticas distribuídas.  
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Lucenildo Lins possui graduação em Bacharelado em Ciências da Computação pelo Centro Universitário de 
João Pessoa (2011) e graduação em Bacharelado e Licenciatura em Física pela Universidade Federal da 
Paraíba (2010). Atualmente é Mestrando no Programa de Pós-graduação em Informática - PPGI da 
Universidade Federal da Paraíba e Gerente de Projetos da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Tem 
experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Ciência da Computação, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Cinema Digital, Tv Digital, Middleware, Redes de Computadores, 
Ginga - NCL e Ginga-J.  
 
 
Palestrantes convidados para o evento – Lista provisória 
Lev Manovich é pesquisador e professor de arte, cultura e tecnologia, Manovich é um dos mais 
importantes pesquisadores da cultura digital na contemporaneidade. Autor do aclamado The Language of 
New Media (19a edição, MIT Press), atualmente coordena a pós-graduação em Humanidades Digitais na 
CUNY, após ter sido professor titular por 16 anos na Universidade da Califórnia em San Diego. Manovich 
também dirige o centro de Estudos do Software e coordena o núcleo de Visualização Avançada da CUNY, 
no qual desenvolve pesquisas no campo da chamada “cultural analytics”. Manovich foi considerado em 
2011 o autor mais citado no campo das “mídias digitais” pelo webometrics.  
 
Larry Smarr é fundador e criador de um dos mais importantes centros de pesquisa em informação e 
tecnologia dos Estados Unidos, o CALIT2, Smarr tem sido considerado um dos grandes visionários do século 
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XXI no que diz respeito a pensar a sociedade contemporânea diante dos desafios que as novas tecnologias 
tem trazido ao nosso cotidiano. O trabalho de Smarr está presente em praticamente todas as invenções 
que modificaram a forma com a qual lidamos com as informações, desde a placa de vídeo até os 
processadores de memória dedicados à visualização de dados em supercomputadores. Smarr foi durante 
15 anos presidente do Centro Nacional de Supercomputação dos Estados Unidos e assessor de Tecnologia 
da Informação do Presidente Bill Clinton. Também é membro do Conselho de Administração da NASA. Em 
2006 recebeu o ESRI, o prêmio máximo da Sociedade Americana de Física e o prêmio Lifetime Achievement 
da American Academy of Arts and Science.  
 
Donna Cox é pesquisadora de artes e design na Universidade de Illinois em Urbana-Champaigne, Cox 
fundou o Electronic Visualization Laboratory (EVL), um dos mais importantes centros de visualização de 
imagens no mundo. O EVL tem há mais de 10 anos se dedicado a produzir várias imagens captadas pelos 
telescópios e sondas enviadas pela NASA para outros planetas. O mais recente trabalho do EVL foi a 
geração de todas as imagens do Hubble e da sonda Curiosity (enviada à Marte em 2012), que necessita de 
processamento de imagens em sistemas de supercomputação, dada a complexidade dos dados a serem 
renderizados para que se visualize o que os sensores captam em dados eletromagnéticos. Cox também 
produz inúmeras animações para filmes de Hollywood, dentre elas destaca-se o filme Hubble (2010 em 
IMAX e 3D), narrado por Leonardo Dicaprio e que foi sucesso de público e crítica. Cox é considerada pela 
National Academy of Science uma das pioneiras no campo da “computação e artes” e uma das fundadoras 
do campo da visualização científica.  



25 

 

 
 
Walmir Cardoso possui graduação em Física pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1986), 
mestrado em História das Ciências pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2000) e doutorado 
em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2007). Professor da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo e Assessor do Planetário e Escola Municipal de Astrofísica "Prof. 
Aristóteles Orsini", professor da Sociedade Brasileira Para o Ensino da Astronomia e Pesquisador Associado 
do Instituto Socioambiental - ISA. Apresenta e assessora os programas de TV: "Sala de Professor" e 
"Acervo" na TV Escola (MEC). Tem experiência na área de Ensino de Física e Astronomia, com ênfase em 
Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: astronomia, difusão científica, ensino, história da 
ciência, astronomia de povos indígenas e ensino usando programas televisivos como recurso.   
 
Alexandre Cherman é astrônomo com mestrado e doutorado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas 
Física. Atualmente é Gerente de Astronomia da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro. Tem 
experiência na área de Astronomia, Física e Matemática com ênfase em Astronomia Fundamental, 
Cronologia e Cosmologia, atuando principalmente nos seguintes temas: divulgação científica, cosmologia, 
educação, história da ciência e história da física. Possui seis livros publicados.  
 

Ramon de Paula  trabalha na Nasa há quase três décadas e é um dos três brasileiros envolvidos na missão 

da agência espacial americana que levou o jipe-robô Curiosity a Marte.  No ano de 1989 ingressou 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
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na NASA para desenvolver trabalhos na divisão de tecnologia na área de telecomunicações e fotônica na 

central em Washington. Em 1999 após mudanças no programa espacial relacionadas ao estudo de Marte, 

devido a perda da sonda Mars Polar Lander, foi transferido para este programa junto com nove outros 

cientistas. Desde 2000 trabalha na equipe do programa de exploração e pesquisa de Marte. Em 2008 a 

missão Phoenix, chefiada por ele e administrada pelo JPL (Laboratório de Propulsão a Jato), fez uma pouso 

em Marte depois de 679 milhões de quilômetros e nove meses de viagem. Em 31 de julho a missão Phoenix 

comprovou a existência de água congelada em Marte. Ramon de Paula atualmente chefia as missões 

espaciais Phoenix e MRO Mars Reconnaissance Orbiter. 

Michael Sims   pesquisa  inteligência artificial e robótica no AMES CENTER -  NASA  e  comprometida com a 

exploração humana do espaço. Ele é ex-líder de Automação, Robótica e Fatores Humanos do Projeto NASA 

de Exploração e foi  membro da equipe da  Mars Pathfinder e Mars Exploration Rover Missions.   

Estelle Dodson coordena  tecnologias colaborativas do setor de Astrobiologia da NASA e do Lunar Science 

Institutes, é co-fundadora  do Connect Lab e coordenadora do Programa Lockheed Martin na NASA Ames.   

 

Esta é uma lista provisória e de intenção de convites a serem feitos.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/NASA
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mars_Polar_Lander
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marte
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metros
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http://www.nytimes.com/2012/11/28/science/space/undisclosed-finding-by-mars-rover-fuels-

intrigue.html?ref=science 
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