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2 Editorial

«Estamos a contar consigo!» 
Caros participantes neste Debate de Cidadãos sobre o Espaço para a Europa,
Quando fui eleito Diretor-Geral da ESA pelos seus 22 Estados-membros, 
expressei o desejo de promover o diálogo contínuo com todas as partes 
interessadas e abrir o espaço a um público mais vasto. 
Este Debate de Cidadãos materializará a minha declaração de intenções, 
alargando o diálogo a pessoas de todas as esferas e de toda a Europa. Não 

se trata de uma mera sondagem. Este processo foi 
concebido para suscitar um diálogo genuíno durante 
o qual escutaremos as dúvidas e preocupações 
levantadas e talvez mais do que isso: as expetativas, 
os desejos e também os sonhos daqueles que 
contribuam para o debate.
No dia 10 de setembro mais de 2000 de pessoas vão-
se reunir nos 22 Estados-membros da ESA.
Será uma estreia de enorme significado. Prestaremos 
especial atenção ao que tiverem para nos dizer sobre 
o espaço no vosso quotidiano e do espaço enquanto 
fonte de inspiração. Tal como todos os que têm 

estado envolvidos nos preparativos para este evento, eu próprio aguardo 
com muita expetativa a oportunidade de acompanhar as discussões e ver os 
resultados.
Por fim, deixem-me agradecer-vos por aderirem a este Debate de Cidadãos 
e, consequentemente, por cumprirem a vossa parte na projeção do percurso 
da Europa em futuros empreendimentos espaciais.

Jan Woerner
Diretor-Geral da ESA
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O que é exatamente o espaço?

"Espaço" é tudo o que se situa para lá de 
uma altitude terrestre de 100 km. É um 
ambiente no qual se movem os planetas, 
os corpos celestes, a matéria negra e 
outra matéria cósmica. A espécie humana 
acrescentou o seu toque pessoal a este 
imenso cenário: desde o Sputnik 1 em 1957, 
foram lançados cerca de 6600 satélites. 
Ainda estão em órbita cerca de 3600, 
1100 dos quais operacionais. Os satélites 
e sondas são concebidos para muitas 
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20 mil milhões de quilómetros de distância! 
Entretanto, em torno do nosso Planeta Azul, 
decorre a vigilância permanente dos detritos 
espaciais. Acompanhamos cerca de 17 000 
"objetos" de dimensão superior a 10 cm e 
estima-se que haja mais de 700 000 detritos 
de dimensão superior a 1 cm a circundar 
o nosso planeta. Desde Yuri Gagarin em 
1961, já foram ao espaço mais de 550 seres 
humanos. Tragicamente, 18 deles morreram 
em plena missão.

finalidades diferentes: observar o universo 
para lá do sistema solar (Hubble), explorar 
cometas no sistema solar (Rosetta), rastrear 
a Terra (Meteosat), providenciar serviços 
de comunicação (Alphasat) ou navegação 
(Galileo) e apoiar a investigação gravitacional 
(LISA Pathfinder). Os objetos artificiais (ou 
seja, construídos pelos humanos) ainda ativos 
e mais longínquos da Terra são as sondas 
gémeas Voyager: a Voyager 1, que estuda o 
sistema solar exterior, encontra-se a mais de 

Rosetta et sa sonde Philéa

Desde o Sputnik 1, 4900 lançamentos,
550 astronautas até à data (60 mulheres, 490 homens), 

1100 satélites ainda operacionais
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"A aventura do espaço: 
ainda na sua infância"

PORQUÊ GASTAR TANTO DINHEIRO EM MISSÕES 
ESPACIAIS? HÁ TANTAS NECESSIDADES AQUI NA 
TERRA.
Jean-François Clervoy: Contrariamente à ideia 
generalizada, os montantes em questão são muito 
inferiores aos investidos noutros sectores que 
beneficiam mais diretamente a sociedade. Em 
média, a dotação orçamental para o espaço na 
Europa é de 12 euros por cidadão e por ano. Em 
França, o orçamento nacional para a educação 
aproxima-se dos 1000 euros por cidadão e 
por ano. Além disso, estudos independentes 
reconhecem que as atividades espaciais geram 
receitas diretas e indiretas significativamente 
superiores aos montantes investidos. Trata-se de 
investimentos, mais do que de despesas.

A exploração espacial é uma oportunidade 
para a humanidade em geral ou um exercício 
ilusório e dispendioso? De que forma podem 
os atores privados participar? Como garantir 
que não vamos transformar o espaço num 
caixote do lixo? Algumas perguntas difíceis 
para o astronauta Jean-François Clervoy e o 
explorador Raphaël Domjan.

Raphaël Domjan: A conquista do espaço é 
um empreendimento com grandes benefícios, 
por exemplo, no que toca à capacidade para 
expandirmos competências, conhecimentos e 
tecnologias, para depois desenvolvermos sistemas 
"mais limpos" na Terra. Além disso, a exploração 
espacial dá-nos a panorâmica, a posição 
estratégica a partir da qual podemos ver a nossa 
civilização em perspetiva. Vivemos num mundo 
finito: a conquista espacial em curso ajuda-nos 
a despertar as consciências para os problemas 
ecológicos que enfrentamos.

A CONQUISTA ESPACIAL CONTINUA A TER FUTURO? 
NÃO FOI JÁ DESCOBERTO TUDO?
Jean-François Clervoy: A astronáutica ainda 
está na infância, tem pouco mais de 60 anos de 
idade. O potencial é imenso. Atualmente, há 
apenas 1100 satélites operacionais a orbitar a 
Terra. Daqui a cerca de 10 anos haverá vários 
milhares a satisfazer diretamente as necessidades 
da humanidade. As sondas interplanetárias estão 
a contribuir para o crescimento exponencial do 
conhecimento sobre as nossas origens e a evolução 
do universo. Esta busca de conhecimento é um 
dos empreendimentos mais nobres que é possível 
haver. E baseia-se na cooperação internacional. 
Contribui para fomentar as relações internacionais 
pacíficas e é um motor poderoso para inspirar e 
motivar os jovens no sentido de se dedicarem à 
ciência. 
Raphaël Domjan: A exploração da geografia 
terrestre prolongou-se por séculos. Sonhemos 
um pouco: se queremos que a nossa civilização 
perdure, não teremos outra opção que não ir para 
outro lugar, especialmente porque, mais cedo ou 
mais tarde, a nossa estrela, o Sol, mostrará sinais ES
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Jean-François Clervoy é membro do Corpo de Astronautas da ESA Raphaël Domjan, "ecoexplorador", chefia o projeto SolarStratos
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de enfraquecimento... Não vai acontecer num 
futuro imediato! Porém, se quisermos viver para lá 
disso, teremos de partir.

SE JÁ POLUÍMOS A TERRA, NÃO ESTAREMOS EM 
VIAS DE FAZER O MESMO AO ESPAÇO?
Jean-François Clervoy: A consciencialização 
quanto aos riscos relacionados com os detritos 
espaciais levou os atores do sector espacial a 
deixarem de criar mais detritos. O desafio atual é 
gerir os detritos acumulados lá em cima desde o 
começo da era espacial. 

TERÃO OS SERES HUMANOS NO ESPAÇO O MESMO 
COMPORTAMENTO QUE TIVERAM AQUI NA TERRA, 
PONDO EM PERIGO A NOSSA HERANÇA COMUM 
AO TENTAREM "COMERCIALIZAR" TUDO O QUE 
ENCONTREM?
Jean-François Clervoy: Num futuro não muito 
distante, será mais lucrativo e ecológico explorar 
determinados recursos extraterrestres em vez 
dos existentes na Terra, seja para aplicações 
terrestres ou espaciais. Temos ainda de definir 
regras adequadas e desenvolver as tecnologias 
necessárias. Esperemos que a legislação espacial, 
que só existe há relativamente pouco tempo, possa 
levar à adoção de boas práticas semelhantes às já 
aplicadas às atividades espaciais atuais.
Raphaël Domjan: As pessoas gostariam de que 
os recursos do nosso planeta pertencessem à 
humanidade em geral. Porém, vivemos num 
sistema capitalista. O financiamento de projetos 
de investigação ou de viagens ao espaço requer 
verbas muito significativas. Podemos lamentar que 
seja assim, mas as perspetivas económicas também 
podem ser um motor da inovação.

NÃO CONTINUA O ESPAÇO "RESERVADO" AOS 
ESPECIALISTAS, QUANDO SERIA DO INTERESSE 
DE TODA A HUMANIDADE QUE O ACESSO FOSSE 
LIVRE, COM TODOS OS DADOS RECOLHIDOS 
ABERTAMENTE DISPONIBILIZADOS?
Jean-François Clervoy: A conceção e a 
implementação dos sistemas espaciais continuam 
a ser para especialistas, mas a sua utilização já é, 
na sua maior parte, de acesso livre. Todos podem 
aceder a navegação por satélite (GPS), previsões 
meteorológicas, canais de TV por satélite, imagens 
da Terra vista do espaço (Géoportail, Google 
Earth) e, claro, telecomunicações à escala global. 
Quase todos estes serviços são prestados a partir 
de sistemas baseados no espaço.

 

Raphaël Domjan: Ninguém vê qualquer problema 
se uma pessoa partir para uma travessia do 
Atlântico no seu iate. Um dia, poderemos ter 
acesso ao espaço da mesma forma. Para voar a 
altitudes acima dos 100 km já não é necessária 
autorização. Os limites, aqui, são técnicos e 
financeiros. Contudo, talvez precisemos de 
algumas regras básicas.

ESTAMOS A VER CADA VEZ MAIS EMPRESAS 
PRIVADAS CENTRADAS EM ATIVIDADES ESPACIAIS. 
AINDA PRECISAMOS DE AGÊNCIAS (INTER)
GOVERNAMENTAIS?
Jean-François Clervoy: Quase todas as empresas 
privadas dedicadas ao espaço puderam surgir 
graças a conhecimento, tecnologias e programas 
do espaço provenientes das agências espaciais. 
Os riscos associados aos poderosos sistemas de 
propulsão e às condições extremas do ambiente 
espacial são, inicialmente, assumidos pelas 

A Rosetta fotografada por si mesma! Uma selfie a 6,4 mil milhões de quilómetros da Terra.

"A exploração espacial permite-nos 
obter uma panorâmica, ver a nossa 
civilização em perspetiva." J.-F. Clervoy
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Apresentamos 
o projeto 
SolarStratos: 
http://www.
solarstratos.com 
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agências espaciais. Para quaisquer novos 
programas futuros, as agências manterão o seu 

papel precursor e pioneiro e transmitirão a sua 
função ao sector privado quando os riscos tiverem 
sido superados. Foi assim que a Arianespace pôde 
nascer do programa Ariane, implementado pelas 
agências espaciais de França e de outras nações 
europeias. A SpaceX tem-se desenvolvido graças 
ao programa ISS, iniciado pela NASA.
Raphaël Domjan: As agências espaciais 
desempenham um importante papel. Haverá 
missões em órbitas próximas da Terra, 
geoestacionárias ou de baixa altitude. No futuro 
próximo, serão empresas privadas a efetuar tais 
missões. Contudo, para além do nosso planeta 
e do nosso sistema solar, as agências terão um 
papel vital a desempenhar no que respeita à 
conquista do espaço. Para o nosso projeto, o apoio 
da ESA nos estudos de viabilidade iniciais e na 
investigação sobre baterias baseada no espaço foi 
igualmente fundamental.

ENQUANTO "EXPLORADOR A PARTIR DA TERRA", 
ACHA QUE AS NOSSAS AVENTURAS NO ESPAÇO 
CONTINUAM A FAZER SENTIDO? QUE ESPERA QUE 
VENHA A SURGIR DELAS?
Raphaël Domjan: Claro que sim. Em primeiro 
lugar, espero que sejam feitas de sonhos, em 
busca de objetivos não utilitários. A nossa sede de 
conhecimento, a nossa curiosidade, a extensão do 
nosso conhecimento... Tudo o que nos possibilitou 
tornarmo-nos o que somos, compreender também 
que vivemos num mundo finito, fomentar a 
consciência ecológica.

NO QUE TOCA ÀS NOSSAS AVENTURAS NO ESPAÇO 
ATÉ À DATA, QUAL FOI A VOSSA MAIOR ALEGRIA? E 
QUAL FOI A MAIOR DESILUSÃO?
Raphaël Domjan: A minha maior alegria foi ter 
passado uma noite com Buzz Aldrin, Edgar 
Mitchell e Charlie Duke. Quando apertamos 
a mão de um homem que caminhou na Lua, 
a nossa perspetiva sobre as coisas muda. Estas 
pessoas são o Fernão de Magalhães ou o 
Cristóvão Colombo do espaço. Quanto às minhas 
desilusões? Bem, dantes éramos capazes de ir à 
Lua, tínhamos vaivéns espaciais. Agora limitamo-
-nos aos voos tripulados. Mas há motivos para ter 
esperança de que a conquista do espaço, tal como 
os desafios ambientais e climáticos, incentive os 
povos de diferentes países a colaborarem uns com 
os outros.
Jean-François Clervoy: A minha maior alegria é a 
perspetiva que a era espacial deu à humanidade 
sobre o seu próprio destino: vivemos numa nave 
espacial confinada e única e provavelmente 
continuaremos a viver por muitas gerações. 
A melhor hipótese que temos de aqui viver 
é trabalharmos como equipa em termos 
internacionais e vivermos em harmonia com a 
biodiversidade que nos rodeia; é isto que garante 
a melhor hipótese de sobrevivermos na Terra, 
face a um ambiente em evolução. A minha maior 
desilusão é que é tão difícil aceder ao espaço que 
poucos humanos puderam partilhar a experiência 
transformadora que é admirar o seu planeta a 
partir da perspetiva única do espaço.

QUAIS SÃO AS VOSSAS PRINCIPAIS DÚVIDAS?
Jean-François Clervoy: A dificuldade de explicar 
o espaço como exercício educativo. É intangível, 
invisível, inaudível... É difícil transmitir os seus 
desafios de forma compreensível ao público em 
geral. Mas as tecnologias da informação do futuro 
(3D, 360°), associadas a projetos fascinantes 
e "tangíveis", como o Solar Impulse, servirão 
para nos pôr a todos a pensar acerca de cenários 
possíveis para futuros sustentáveis, graças, entre 
outras coisas, aos serviços prestados por sistemas 
baseados no espaço.
Raphaël Domjan: Não tenho dúvidas. É tudo uma 
questão de tempo. Enquanto continuarmos a ser 
uma civilização, faremos planos para ir mais longe, 
forçar os limites e fazer novas descobertas. Este é 
um dos traços que nos definem, é o que faz de nós 
seres humanos. 
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Projeto de base lunar construído por impressão 3D

Jean-François Clervoy 
(57), engenheiro, é 
membro do Corpo de 
Astronautas da ESA, 
presidente da empresa 
Novespace e escritor. 
Participou em duas 
missões a bordo do 
vaivém Atlantis e numa 
a bordo do Discovery. 
Soma 675 horas no 
espaço.

Raphaël Domjan (44) 
é "ecoexplorador", 
escritor e 
conferencista. Iniciou 
e liderou a primeira 
viagem de circum-
navegação num barco 
movido a energia 
solar (PlanetSolar). 
Chefiando uma 
equipa internacional, 
está atualmente a 
preparar o projeto 
SolarStratos, que visa 
uma aproximação ao 
espaço através de um 
avião movido a energia 
solar. Os primeiros 
testes decorrerão em 
2017.



3. União Europeia. A Comissão 
Europeia, juntamente com a ESA, 
coordena uma política espacial 
com quatro vertentes/focos: Galileo, 
o sistema global de satélites de 
navegação; Copernicus, o programa 
civil de observação da Terra; exploração 
espacial; investigação e inovação no 
âmbito da indústria espacial.

Quem "trata" do espaço?
A conquista do espaço é um assunto multilateral. Sobre 
as nossas cabeças, há um grande número de atores 
de todas as nacionalidades a trabalhar, inclusive do 
sector privado. Para termos uma noção mais clara, 
classificámos esses atores em 10 categorias.

2. Nações Unidas. A Organização das 
Nações Unidas (ONU) tem um Gabinete 
para os Assuntos do Espaço, ou Office 
for Outer Space Affairs (UNOOSA). Este 
fomenta a cooperação internacional 
para o uso pacífico do espaço e mantém 
um registo de objetos enviados para o 
espaço desde 1957. A ONU tem também 
um Comité para os Detritos Espaciais, 
ou Space Debris Committee (no âmbito 
do COPUOS), e o programa UN-SPIDER, 
que providencia informação obtida 
do espaço para gestão de catástrofes e 
resposta de emergência. 5. Organizações intergovernamentais. 

Entre os exemplos contam-se o 
Observatório Europeu do Sul (ESO), 
um importante ator da astronomia na 
Europa, constituído por 16 membros 
e com o Chile como país-anfitrião dos 
seus três observatórios; a Organização 
Internacional de Telecomunicações 
por Satélite (ITSO), que presta serviços 
públicos de telecomunicações; e a 
Organização Europeia para a Exploração 
de Satélites Meteorológicos (Eumetsat), 
que fornece dados e imagens de 
satélite para utilização nos campos da 
meteorologia e da climatologia.

4. Defesa. Os exércitos, nomeadamente 
o chinês, o francês, o russo e o dos EUA, 
lançam satélites de reconhecimento. Os 
EUA lançaram o X-37B, um vaivém de 
testes cuja missão se mantém secreta. 
A China testou em 2007 um míssil 
antissatélite.
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1. Agências espaciais. Há quase 70 países com agências espaciais nacionais. As principais 
são: a NASA (EUA), a alemã (DLR), a canadiana (CSA), a chinesa (CNSA), a francesa 
(CNES), a indiana (ISRO), a italiana (ASI), a japonesa (Jaxa) e a russa (Roscosmos). A 
Agência Espacial Europeia, ou European Space Agency (ESA), instituída em 1975 por 11 
países (Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Irlanda, Itália, Países Baixos, 
Reino Unido, Suécia e Suíça), é o único órgão intergovernamental: presentemente, tem 22 
Estados-membros.
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9. Museus e parques temáticos. Têm 
como finalidade popularizar a ciência 
e as missões espaciais. O seu papel é 
extremamente importante no que toca a 
ensinar sobre o espaço e suas aplicações e 
inspirar gerações futuras de cientistas.

6. Universidades e laboratórios de 
investigação. Efetuam investigação 
básica e desenvolvem o equipamento 
e os instrumentos transportados nas 
missões espaciais. Muitas universidades 
e escolas de todo o mundo ministram 
cursos em campos do sector espacial.

10. Associações. Desde os grupos 
locais de astrónomos amadores até 
ao Universe Awareness (UNAWE), 
um projeto internacional que usa a 
astronomia para levar a ciência às 
crianças de todo o mundo, existem já 
inúmeras associações envolvidas em 
questões relacionadas com o espaço.

7. Autoridades. No início de 2016, 
e a nível nacional, o governo do 
Luxemburgo emitiu um apelo às 
empresas que trabalham na exploração 
comercial de asteroides e objetos 
próximos da Terra*. Ao nível regional, 
a rede NEREUS visa explorar o 
potencial das tecnologias espaciais 
para beneficiar os cidadãos e as regiões 
aderentes. Noutros lugares, outras 
regiões estão a unir-se para formar 
agrupamentos competitivos, como o 
Aerospace Valley, em França.
*Ver o Glossário na pág. 18
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Sem esquecer... os cidadãos. Assumindo interesse pelo 
sector espacial, podem moldar democraticamente o 
seu futuro.

8. Atores da indústria. Desde a construção de lançadores e satélites até à exploração 
comercial de minerais de asteroides e dados de satélites, o espaço é também uma arena 
industrial e comercial. É um sector em evolução constante, com fortes perspetivas de 
crescimento, que está a atrair novos atores do sector privado.
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Espaço: omnipresente  
no nosso quotidiano
As nossas vidas têm sido transformadas pelas 
descobertas e aplicações da exploração espacial.

 Transporte de pessoas 
A navegação por satélite desenvolveu-
-se muito nos últimos anos: é uma 
ferramenta útil, sobretudo para 
condutores de automóveis, viajantes e 
turistas. Também pode indicar o tempo 
de espera até ao autocarro seguinte ou 
melhorar a segurança comunicando aos 
aviões as condições de visibilidade do 
aeroporto de destino.

 Logística 
Em terra, os sistemas baseados no 
espaço ajudam a otimizar os percursos 
de entregas; no mar, possibilitam a 
vigilância do tráfego marítimo.

 Agricultura
A maquinaria agrícola vem cada 
vez mais equipada com sistemas de 
navegação. Estes sistemas possibilitam 
um trabalho de precisão para aumentar 

as colheitas ao mesmo tempo que se 
limitam os consumos (combustível, 
água, recursos naturais, produtos 
químicos). 

 Serviços
A exploração de satélites melhorou 
os serviços de acesso à internet, de 
televisão e de previsões meterológicas. 
Também permitiu o desenvolvimento 
de atividades de cuidados de saúde e 
de aprendizagem à distância.  

 Empregos 
Segundo as estimativas, o sector 
espacial europeu gera diretamente  
38 000 empregos, graças à 
cooperação entre a indústria, as 
agências nacionais, a União Europeia 
e a ESA. Além deste número há 
ainda os empregos resultantes do 
processamento de dados de satélites 
para aplicações terrestres.  D
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Tecnologia com um 
pouco de espaço 
As agências espaciais e a indústria estão 
permanentemente focadas na realização 
dos seus programas. Porém, também 
estão a transferir as suas tecnologias 
para empresas do sector civil.

O que têm em comum 
um airbag, um painel 
solar e um aparelho 

de musculação? A resposta: 
todos beneficiaram de avanços 
devidos à exploração espacial.
Fazer progredir a tecnologia 
é um dos objetivos adicionais 
visados pelos atores do sec-
tor espacial. Vejamos o caso 
da ESA. Embora não tenha 
mandato formal para comer-
cializar os seus serviços, após 
a conclusão da investigação, do 
desenvolvimento e dos testes 

de qualificação pode ceder a 
responsabilidade pelos proje-
tos a entidades externas. Estas 
podem ser intergovernamen-
tais ou do sector privado, as-
sumindo subsequentemente 
as atividades de produção e 
exploração. É o caso da Eu-
metsat, para a meteorologia, da 
Arianespace, para os serviços 
de lançamento, bem como da 
Eutelsat e da Inmarsat, para as 
telecomunicações.
Grandes empresas como a Air-
bus Defence & Space e a Thales 

Alenia Space continuam a criar 
empregos para mão-de-obra 
altamente qualificada. Porém, 
está também a surgir no sector 
um elevado número de micro, 
pequenas e médias empresas. 
A ESA incentiva iniciativas de 
empreendedorismo através do 
investimento em 12 "centros 
de incubação de empresas"  
espalhados pela Europa.

144 empresas 
800 empregos
Esta iniciativa promove a cria-
ção e a incubação de empresas 
emergentes, cujo modelo de 
negócio se baseia na "deriva-
ção" de tecnologias e sistemas 
do sector espacial, visando 
mercados não-espaciais. Nos 
últimos 10 anos, foram incu-
badas 144 empresas, funda-
mentais para a criação de 800 
empregos (2014). Por exemplo, 
a empresa emergente EATOPS 
fornece ferramentas e sistemas 
de vigilância para instalações 
de petróleo e gás. Outra em-
presa em fase de arranque, a 
GIAURA, pretende capturar o 
CO2 presente na atmosfera da 
mesma forma que é reciclado 
nas naves espaciais.
O programa baseia-se numa 
rede europeia de "inter-
mediários de tecnologia" 
provenientes de 14 Es-
tados-membros. Entre eles 
contam-se a Umbilical De-
sign na Suécia, a Tech2Mar-
ket em França e a Tecnalia em  
Espanha.
No final do processo, as tecno-
logias são comercializadas num 
leque muito diversificado de 
mercados: desde travões de car-
bono no sector automóvel ou 
equipamento desportivo para 
pessoas com deficiência até 
vestuário de alto desempenho 
ou instrumentos de medição 
da atividade cardíaca. 
 

Civil ou militar?
A NASA é a maior agência 
espacial nacional do mundo, 
e o Departamento da 
Defesa dos EUA é o maior 
operador de satélites. A 
indústria espacial dos EUA 
beneficia disso, destinando 
mais de 90% das suas 
vendas anuais ao governo.
Em nítido contraste, 
mais de 40% das vendas 
da indústria europeia 
resultam de negócios 
com parceiros comerciais. 
Os programas espaciais 
europeus conjuntos têm 
"fins exclusivamente 
pacíficos". Mas França, Itália, 
Alemanha e o Reino Unido 
consideram os sistemas 
espaciais parte integrante 
das suas infraestruturas 
de defesa. Assim, os dois 
satélites Plêiades franceses, 
de recolha de imagens da 
Terra, foram concebidos 
para utilização civil e militar 
(ou seja, dupla).

ES
A
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Seres humanos ou autómatos:   
Quem será o primeiro a lançar-se?
A exploração espacial do futuro envolverá seres humanos 
ou máquinas? O debate sobre este tema, tão antigo como 
a própria literatura de ficção científica, converteu-se num 
verdadeiro problema que tem de ser solucionado desde já.

 Em menos de 60 anos, a humanidade en-
viou para o sistema solar 150 sondas e 
exploradores robóticos. A sonda Voyager 1, 

lançada pela NASA (1977), é o objeto espacial 
em funcionamento mais distante da Terra, a 
20 mil milhões de quilómetros de distância. 
Quatro veículos de exploração, denominados 
rovers, aterraram com sucesso em Marte. Dois 
ainda estão operacionais: o Opportunity e o 
Curiosity. Entretanto, cerca de 550 homens 
e mulheres de 41 nacionalidades diferentes 
desfrutaram das alegrias da navegação espa-
cial humana. Apesar das precauções adotadas, 
tragicamente 18 não regressaram: a conquista 
do espaço custou as vidas dos astronautas da 
Apollo 1, do vaivém Challenger no lançamento 
em 1986 e do Columbia no seu regresso à Terra 
em 2003. 

O fator humano: a vulnerabilidade aliada 
à força 
Ainda assim, o olhar humano é importante. 
A experiência adquirida pelo astronauta 
Harrison H. Schmitt, dos EUA, revelou-
se de valor incalculável na missão Apollo 
17 à Lua, quando foi necessário identificar 
e recolher 110 kg de amostras geológicas. 
Apesar de flexíveis, eficazes, adaptáveis e 
proativos, os seres humanos apresentam uma 
enorme fraqueza perante o espaço, que é a sua 
fragilidade física. E o espaço é um ambiente 
hostil à vida humana: pressões e temperaturas 
extremas, radiação, ausência de gravidade, falta 
de oxigénio e assim por diante. Para vivermos 
e trabalharmos no espaço, precisamos de 
naves especiais, de sistemas de sobrevivência e 
suporte vital e do reabastecimento de produtos 
como mantimentos, água, combustível e peças 
sobresselentes. Este imperativo logístico 
tem um custo muito mais elevado do que o 
decorrente do envio de uma sonda exploradora 
robótica, embora nos permita contar com o 

fator humano para corrigir as coisas quando 
necessário.
Estes factos concretos apontam para a 
necessidade de cooperação. Como sublinha o 
astronauta Thomas Pesquet, da ESA: "As sondas 
robóticas são precursores essenciais para o envio 
de seres humanos a um planeta. No que toca à 
exploração científica, porém, é evidente que os 
benefícios de uma missão tripulada seriam muito 
superiores, graças às capacidades de tomada 
de decisões rápidas dos seres humanos". Sem 
chegar ao ponto de estabelecer bases em Marte, 
as vantagens de ter astronautas a bordo de um 
veículo orbital, por exemplo, seriam significativas. 
A partir da sua nave espacial, em tempo real 
e sem quaisquer atrasos de comunicação, 
poderiam comandar à distância um rover em 
movimento na superfície do Planeta Vermelho. 

Olá, Houston! 
Aqui, Havai!
As missões "análogas" 
visam simular, na Terra, as 
condições de uma missão 
extraterrestre real no espaço, 
ou seja: cortar ligações com 
o espaço exterior, escolher 
uma região distante e 
reproduzir o interior de uma 
nave espacial ou de uma 
base em Marte. Em 2010-
-2011, a Mars500 simulou 
uma viagem de ida e volta 
a Marte: 520 dias, incluindo 
30 na superfície do planeta, 
com uma tripulação russo- 
-sino-europeia. Por sua vez, a 
NASA está a financiar a HI-
SEAS, uma missão análoga 
de exploração espacial 
situada nas vertentes de um 
vulcão no... Havai. 

Também na Antártida
A ESA é parceira na base 
Concordia, na Antártida, uma 
estação de investigação 
franco-italiana situada no 
continente mais meridional 
da Terra. Altitude: 3200 m. 
Temperatura exterior média: 
-50 °C. Ausência de sol 
durante os quatro meses 
do inverno. Condições 
"ideais" para estudar os 
efeitos do isolamento 
na equipa multicultural 
(psique, saúde, sono), como 
ensaio precursor para a 
subsequente realização de 
voos espaciais de longa 
duração.

ES
A

Tim Peake (em cima) ao comando do rover Bridget (em baixo).

Saiba mais
Leia no sítio web da 
Universidade Cornell um artigo 
fascinante de Ian A. Crawford 
sobre a "desmontagem do 
mito da eficiência robótica" na 
exploração espacial (“Dispelling 
the myth of robotic efficiency”). 
Segundo este investigador, os 
seres humanos terão sempre 
um desempenho superior ao 
dos autómatos (descarregar o 
pdf):  http://bit.ly/1UARWz0 
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Junte-se à nossa conversa 
sobre o espaço!
Em 10 de setembro, poderá ser um dos 2000 participantes 
no Debate de Cidadãos sobre a Exploração Espacial. 
Todos estão convidados; se lhe agrada a ideia de 
participar, eis o que tem de fazer.
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sta é uma iniciativa inédita. Os debates terão lugar em 
simultâneo nos 22 Estados-membros da Agência Espacial 
Europeia (ESA). Cada um deles reunirá cerca de 100 

pessoas durante um dia. Para participar, não são necessários 
conhecimentos especializados, todos os cidadãos têm uma 
opinião que podem partilhar.
Para facilitar e estimular as discussões, os participantes serão 
divididos em pequenos grupos, pelo que nunca terá de falar 
para 100 pessoas. Tenha em atenção que o objetivo não é 
persuadir ou chegar a acordo com alguém. O debate formará 
uma "opinião dos cidadãos", refletindo a diversidade das 
opiniões expressas. O dia está a ser organizado pela ESA com 
o apoio da agência Missions Publiques (Paris).
Esta revista contém as informações de que precisa antes do 
debate. No próprio dia do debate, também serão apresentados 
vídeos para estimular as discussões. As perguntas para os 
participantes foram compiladas por um comité interdisciplinar 
de peritos da ESA.
Dar aos cidadãos de vários países a oportunidade de se 
exprimirem é uma nova abordagem, iniciada em 2009 pelo 
DBT – Danish Board of Technology (World Wide Views).  
A Missions Publiques iniciou e coordenou, conjuntamente 
com o DBT, o debate de cidadãos que antecedeu a 
conferência internacional sobre alterações climáticas 
COP21 em Paris, em dezembro de 2015. No total, 10 000 
participantes de 76 países em cinco continentes contribuíram 
para a opinião dos cidadãos apresentada aos negociadores de 
196 governos.

"O espaço, para mim, é o desenvolvimento 
e a descoberta de novos horizontes."
Jan (República Checa)

"Vejo o espaço como algo um pouco 
preocupante e é por isso que gostava de 
saber um pouco mais." 
Julie (Noruega) 

"O espaço significa possibilidades 
infinitas."
Lilána (Hungria)

"Receio que os programas espaciais 
possam ser desenvolvidos para fins 
militares." Thor Oona (Suíça)

"Espaço: desenvolvimento, futuro e 
entreajuda." 
Sabine (Dinamarca)

"Espaço? Não sei nada sobre o espaço."
Chiara (Italia)

"Explorar o espaço? Se é legal, porque 
não? Vivemos num mundo livre." 
Martin (Suécia)

"Se explorarmos o espaço da mesma 
forma que explorámos a Terra, 
acabaremos por destruir todo o universo." 
Helena (Espanha)

 "Devemos explorar os recursos do 
espaço? Não vejo porque não."
Andrezj (Polónia)
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22 países para 23 debates

1. Grécia – Atenas (Corallia e si-Cluster) –  
www.corallia.org e www.si-Cluster.gr
2. Roménia – Bucharest (The Romanian 
Space Agency ROSA) - www.rosa.ro
3. Estónia – Tõravere (Enterprise Estonia – 
EAS) – www.eas.ee
4. Estónia – Talin (Enterprise Estonia – EAS) 
– www.eas.ee 
5. Finlândia – Helsínquia (Kupla Productions 
Oy Ltd) – www.kupla.com
6. Noruega – Oslo (Norwegian Space Centre) 
– www.romsenter.no
7. Suécia – Gotemburgo (Pernilla Warberg 
Konsult AB) – www.pernillawarberg.se
8. Dinamarca – Odense (Coworking Odense) – 
www.coworkingodense.dk
9. Polónia – Rzeszów (Centro de 
Transferência de Tecnologia, Universidade de 
Tecnologia de Cracóvia) – www.transfer.edu.pl
10. Hungria – Budapeste (Fundação Geração 
do Espaço ORION) –  www.spacegeneration.hu
11. Áustria – Viena (ICCR FOUNDATION) – 
www.iccr-foundation.org
12. República Checa – Praga (Centro de 
Tecnologia da Academia de Ciências da 
República Checa) – www.tc.cz
13. Itália – Roma (ISINNOVA – Institute of 
Studies for the Integration of Systems) – 
www.isinnova.org
14. Suíça – Lucerna (Swiss Space Center – 
SSC) – www.space.ethz.ch
15. Alemanha – Darmstadt (Instituto 
nexus para a Gestão da Cooperação e a 
Investigação Interdisciplinar) –  
www.nexusinstitut.de
16. Luxemburgo – Luxemburgo (4motion) – 
www.4motion.lu
17. França – Paris (Missions Publiques) – 
www.missionspubliques.com
18. Bélgica – Bruxelas (Missions Publiques) 
– www.missionspubliques.com
19. Países Baixos – Noordwijk (LEI 
Wageningen UR) – www.wageningenur.
nl/nl/Expertises-Dienstverlening/
Onderzoeksinstituten/LEI.htm
20. Reino Unido – Edimburgo  (Keep Scotland 
Beautiful) –  www.keepscotlandbeautiful.org
21. Irlanda – Cork (Camden Palace Hotel 
Community Arts Centre)
– www.camdenpalacehotel.org
22. Espanha – Madrid  (Knowledge Innovation 
Market - KIM)
– www.kimglobal.com
23. Portugal – Lisboa (Ciência Viva) – www.
cienciaviva.pt

"Espero que os programas 
espaciais venham ajudar-
-nos a tornar as nossas 
vidas na Terra mais amigas 
do ambiente."
Doris (Áustria)

"Era boa ideia enviar artistas para o 
espaço, iam ver as coisas de forma nova."
Luis (Portugal)

"Tenho medo que algumas pessoas 
possam controlar o espaço sem nos 
perguntarem mesmo o que pensamos."
Dimitri (Grécia)
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Aprofundar o 
conhecimento no espaço

Investigação de 
grande amplitude
A bordo da Estação Espacial 
Internacional (EEI) faz-se 
investigação de todos os 
tipos. Na área da medicina 
e da biologia, a osteoporose, 
a visão ou a doença de 
Alzheimer; nas ciências 
sociais, o estudo dos 
diários de bordo pessoais 
dos astronautas; na física, 
o estudo dos fluidos e da 
combustão de gases; nas 
ciências da Terra, a medição 
das velocidades do vento 
à superfície dos oceanos; 
no campo do ambiente, 
as fotos de erupções, de 
fenómenos meteorológicos 
invulgares e de catástrofes 
naturais; para não falar dos 
raios cósmicos, da robótica 
e da agronomia.

Columbus, laboratório 
europeu
O laboratório Columbus 
(comprimento – 7 m, 
diâmetro – 4,5 m) é um 
módulo controlado e 
monitorizado pelo Centro 
de Controlo do Columbus 
da ESA, situado no Centro 
Alemão de Operações 
Espaciais (DLR) em 
Oberpfaffenhofen. Nos seus 
primeiros cinco anos de 
operações, foram realizadas 
mais de 110 experiências 
a bordo, a pedido de mais 
de 500 cientistas europeus. 
O Columbus tem como 
principal objetivo fazer 
descobertas científicas e 
desenvolver aplicações úteis 
na Terra.

Em órbita a 400 km acima das nossas 
cabeças, a Estação Espacial Internacional 
(EEI) é um laboratório de investigação 
permanente. 

A EEI (comprimento 
109 m, largura 
73 m) é visível da 

Terra a olho nu. A bordo, 
estão sempre seis astronautas. 
É, em simultâneo, um 
lugar onde cooperam 15 

países (1) e um laboratório 
de investigação científica 
permanente.
Metade da tripulação é 
substituída a cada três meses 
através da nave espacial russa 
Soyuz. A ESA tem enviado 
um ou dois astronautas em 

missão todos os anos desde 
que o laboratório europeu 
Columbus foi acoplado à EEI 
no início de 2008.

Resultados partilhados
A bordo, os astronautas 
passam a maior parte do 
seu tempo a trabalhar nas 
experiências científicas pelas 
quais são responsáveis e para 
as quais treinaram antes 
da sua chegada. Para tal, a 
estação dispõe de todos os 
tipos de equipamento.
Os estudos efetuados 
relacionam-se com os voos 
espaciais tripulados de longa 
duração (fisiologia humana, 
vida a bordo, manutenção e 
reparação da nave espacial) 
ou com a vida na Terra. Os 
resultados obtidos a bordo 
da EEI beneficiam toda a 
população mundial, através 
de programas de transferência 
de tecnologia. No caso da 
investigação médica, os 
astronautas são muitas vezes 
eles próprios operadores e 
pacientes das experiências, 
que começam antes do voo e 
prosseguem  após o regresso à 
Terra (medição da densidade 
óssea, vigilância de alterações 
no sistema cardiovascular, 
etc.).  

(1) O acordo intergovernamental sobre 

a EEI, que estabelece o enquadramento 

legal da utilização da Estação, foi 

celebrado em 1988 entre os EUA, 

a Rússia, o Canadá, o Japão e os 10 

Estados-membros da ESA (Alemanha, 

Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, 

Itália, Noruega, Países Baixos, Suécia 

e Suíça). 
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Luca Parmitano (ESA) e Karen Nyberg (NASA) a bordo da EEI.

Saiba mais
 
Para ver o laboratório europeu 
Columbus, compreender 
como funciona e ver os tipos 
de investigação efetuada, 
visite o sítio web da ESA: 
http://bit.ly/29qgE6w
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O que são estes detritos?
Há centenas de detritos potencialmente perigosos para 
a EEI. Aqueles cuja trajetória atravessa a "zona de 
segurança" são acompanhados com especial atenção. À 
medida que se aproximam, pode ser feita uma manobra 
para os evitar. Se tal não for possível, as tripulações 
refugiam-se na nave espacial Soyuz.

Glossário
A "carenagem" é a ponta aerodinâmica de um lançador, 
que é ejetada em duas partes a cerca de 110 km de 
altitude. Um satélite "desativado" é um satélite que foi 
retirado do serviço. A "órbita de baixa altitude" é a parte 
da órbita terrestre que se situa abaixo de uma altitude 
de 2000 km. A "órbita geoestacionária", cerca de 36 
000 km acima do equador, é cobiçada (para satélites 
meteorológicos e de telecomunicações).

Detritos: operação  
"limpeza de primavera"
Os atores espaciais reconhecem que as suas atividades 
são intrinsecamente poluidoras. Em 2012, a Europa 
criou a iniciativa Clean Space, centrada em três áreas 
para ajudar a conseguir um sector espacial mais limpo.

H á uma cena arrepiante 
no filme Gravidade, 
quando dois satélites 

colidem em órbita originando 
uma nuvem de detritos. Os 
detritos atingem um vaivém 
e a EEI, deixando os dois as-
tronautas que reparavam o 
telescópio espacial Hubble à 
deriva no espaço. Na verdade, 
não se trata de uma situação in-
teiramente ficcional, já que não 

existe regulamentação interna-
cional que obrigue um país a 
remover ou destruir os detritos 
espaciais que gera. Estima-se 
que haja mais de 29 000 ob-
jetos de dimensão superior 
a 10 cm a orbitarem a Terra. 
Entre estes contam-se satélites 
plenamente operacionais, mas 
também secções superiores de 
lançadores, adaptadores de lan-
çadores e muitos outros tipos 

de detritos. Dado que qualquer 
objeto pode pôr em perigo uma 
missão espacial, é necessário 
fazer levantamentos dos detri-
tos e desenvolver tecnologias 
para remediar a situação.

Capturar um satélite
Há várias agências nacionais 
que estabeleceram as suas 
próprias iniciativas. A da Eu-
ropa denomina-se "Clean 
Space". A primeira das três 

medidas, Cleansat, visa redu-
zir a geração de detritos desde 
o momento do lançamento. 
Dado que a secção principal e 
a carenagem do lançador vol-
tam a cair na Terra, são evitadas 
as regiões habitadas e, sempre 
que possível, os lançamentos 
são feitos sobre o mar. Uma vez 
lançados, os satélites são posi-
cionados em órbitas de baixa 
altitude ou geoestacionárias 
(ver Glossário). No final da sua 
vida útil, os satélites geoesta-
cionários devem ser deslocados 
para uma órbita-cemitério para 
"darem lugar aos novos".
Como consequência lógica do 
programa Cleansat, a missão 
e.deorbit visa controlar o au-
mento do número de detritos 
espaciais em órbita, "remo-
vendo" os maiores antes que 
colidam com outros. Se tiver 
sucesso, a missão e.deorbit 
tentará "capturar" um satélite 
da ESA desativado em 2023. 
Tal seria inédito a nível mun-
dial. Por fim, a iniciativa Clean 
Space envolve atores espaciais 
que trabalham no programa 
ecoDesign, a montante das 
missões. Este incentiva o uso 
de materiais e processos mais 
amigos do ambiente e dos re-
cursos naturais.  

O primeiro desafio da e.deorbit será o de capturar o satélite Envisat da ESA.ES
A 
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Saiba mais

Diretrizes para a Redução dos 
Detritos Espaciais, ou Space 
Debris Mitigation Guidelines 
(ONU, pdf): 
http://bit.ly/1UAcE60 
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O espaço ao serviço da humanidade

Localizar as populações afetadas e escolher o meio de transporte mais eficiente para lhes levar auxílio é o objetivo 
da Carta Internacional Espaço e Grandes Catástrofes, elaborada em 2000. As 15 agências espaciais que assinaram a 
Carta comprometem-se a facultar gratuitamente os seus dados espaciais aos países afetados por grandes catástrofes 
naturais ou provocadas pelo ser humano.

Medir e limitar 
as emissões de 
gases com efeito 
de estufa, prever 
grandes alterações 
climáticas, proce-
der à adaptação 
a tais alterações... 
As alterações 
climáticas são dos 
maiores desafios 
que a humanidade 
enfrenta.  
Das 50 variáveis 
climáticas 
reconhecidas in-
ternacionalmente, 
26 só podem 
ser observadas a 
partir do espaço.

Florestas

Oceanos

A desflorestação, difícil de detetar ao nível da superfície, é monitorizada por satélite, particularmente no âmbito da 
iniciativa internacional REDD+. Visa-se assim reduzir as emissões de gases com efeito de estufa associadas à desflores-
tação e à degradação das florestas. Os esforços de prevenção da desflorestação dos países interessados podem ser 
avaliados através de satélites.

Catástrofes
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Telemedicina, melhoramento das telecomunicações no terreno, ajuda na erradicação de doenças... 
Os recursos que fazem uso do espaço são especialmente eficazes no que toca a cuidados de saúde, 
em particular nos países em desenvolvimento. A capacidade para identificar áreas habitadas isoladas 
através de imagens de satélite também possibilita a realização de programas de vacinação preventiva 
ou a previsão dos riscos de epidemias transmitidas por insetos.

A partir do espaço, 
os satélites  
Sentinel do 
programa europeu 
Copernicus 
esquadrinham 
continuamente 
os oceanos do 
planeta, medindo 
a temperatura, 
a salinidade, as 
correntes, o gelo 
marinho, o nível 
da água, os ventos 
superficiais e até a 
química e a biolo-
gia (concentrações 
de plâncton) da 
água, bem como 
o teor de clorofila. 
Alguns animais 
marinhos também 
são monitorizados 
por satélite, por 
exemplo através 
de transmissores 
Argos.

O programa europeu de observação da Terra, Copernicus, pode fornecer 
dados e imagens às diversas organizações que trabalham na área das 
migrações. Estes podem ser usados para aferir a extensão dos campos de 
refugiados e o modo como estão a evoluir ou, por exemplo, para ajudar a 
vigiar as fronteiras e o tráfego marítimo.

Alterações climáticas

Saúde

Migração

Os governos têm de tomar decisões difíceis sobre assuntos de importância capital e  a 
exploração de dados espaciais pode ajudá-los. As aplicações e os serviços decorrentes das 
atividades espaciais podem servir para melhorar as condições de vida de muitas formas, 
em especial nos países em desenvolvimento, contribuindo assim para a concretização dos 
objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.
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Breve encontro com  
um asteroide
O risco de colisão entre um asteroide e a Terra é 
levado muito a sério pelos especialistas do Espaço. 
Não está previsto ficarmos sentados à espera de um 
hipotético encontro.

 "O   s dinossauros extinguiram-
-se porque não tinham um 
programa espacial." Assim 

gracejava Arthur C. Clarke, o escritor de 
ficção científica famoso pelo romance 

2001: Odisseia no Espaço. Conseguirão 
os nossos programas espaciais salvar-
nos, pobres terráqueos, de um possível e 
talvez fatal encontro com um meteorito?
As agências espaciais abordaram 

convictamente o problema. Até início 
de 2016, foram identificados 14 412 
objetos próximos da Terra, quase 
todos asteroides, para além de cerca de 
uma centena de cometas. Desse total, 
1696 objetos foram descritos como 
"potencialmente perigosos" devido à sua 
trajetória, que os aproxima até menos 
de 7,5 milhões de quilómetros da Terra, 
e ao seu diâmetro, que se julga exceder 
150 metros. Um último número: dos 
asteroides considerados potencialmente 
perigosos, 157 têm um diâmetro 
superior a 1 quilómetro.

E porque não deflectir 
os asteroides?
Empresas e agências espaciais de todo 
o mundo estão a trabalhar neste aspeto 
da proteção da Terra.O consórcio 
NEOShield-2, Financiado pela União 
Europeia, agrega 11 empresas e 
instituições de investigação da Europa, 
desenvolvendo tecnologias e efetuando 
investigação sobre objetos próximos da 
Terra. 
A ESA está também a trabalhar em três 
projetos: primeiro, um sistema capaz 
de perscrutar o céu todas as noites 
para detetar OPT não catalogados e 
dar o alarme; segundo, medidas de 
atenuação aplicáveis a objetos pequenos; 
e por último, como deflectir os objetos 
maiores. O envio de uma nave espacial 
para deflectir um asteroide é um dos 
cenários sob análise. Para tal fim, está a 
ser estudada uma missão conjunta ESA-
NASA, denominada AIDA.  

Como é o clima lá em cima?
As diferentes camadas da atmosfera terrestre estão sujeitas 
à influência do Sol, dos ventos solares e da radiação cósmica. 
O fenómeno é conhecido como clima espacial e pode afetar 
seriamente os serviços de navegação, as telecomunicações, as 
emissões de TV e os serviços meteorológicos.

Glossário
Um objeto próximo da Terra pode ser um asteroide ou um 
cometa no sistema solar cuja órbita em torno do Sol o faça 
aproximar-se da Terra. A missão AIDA visa avaliar o impacto 
de um asteroide e decidir se deve ser deflectido.
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Ilustração de um objeto próximo da Terra (OPT). 

Saiba mais

O programa NEOShield-2: 
www.neoshield.net 
Estatísticas do NEO: 
http://neo.ipl.nasa.gov/
stats/ 
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Um passeio 
de 250 000 dólares
Historicamente, a exploração espacial tem 
sido um domínio das agências nacionais. 
Com a aprovação destas, as empresas 
comerciais estão a iniciar um capítulo 
inteiramente novo. O objetivo: pôr em órbita 
pessoas como nós, ou quase.

 "Só 555 pessoas 
foram ao espaço. 
A Virgin Galactic 

está a abrir o espaço para 
o resto." Uma promessa 
de vulto, mas qual é o seu 
valor? A empresa criada 
pelo entusiástico empresário 
Richard Branson oferece 
duas a três horas no espaço 
(a uma altitude de 100 
quilómetros), a bordo de 
uma nave espacial concebida 
para seis passageiros e dois 
pilotos, pela módica quantia 
de 250 000 dólares... Mas 
a Virgin Galactic não está 
sozinha. Por exemplo, o 
projeto de avião espacial da 
Airbus Defence and Space 
poderá vir a oferecer os seus 
primeiros voos espaciais 
comerciais, no mínimo, por 
volta de 2024.

Dennis Tito, o pioneiro
Os voos turísticos em grande 
escala ainda estão a alguma 
distância, tendo em conta 
os consideráveis desafios 
técnicos que se mantêm por 
superar. Ao mesmo tempo, 
a ideia de turismo espacial 
já não é rebuscada. Em 
abril de 2001, Dennis Tito 
foi o primeiro "terráqueo 
comum" a ir ao espaço; 
viajou a bordo de uma Soyuz 
e ficou na Estação Espacial 
Internacional (EEI). 
Os projetos de turismo 
espacial, acompanhados 
por uma enorme cobertura 
mediática, realçam um 
fenómeno novo e muito 
mais vasto: a abertura da 
exploração do espaço às 
empresas privadas. Até 
recentemente, esse era 
um domínio dos estados, 
através das suas agências 
nacionais e/ou da Agência 
Espacial Europeia. Agora, 
porém, em especial nos 
EUA, há empreendedores a 

Voo de teste da SpaceShipTwo, da Virgin Galactic.

Dennis Tito (esquerda) foi o primeiro turista espacial. Em 2001, viajou até à Estação 
Espacial Internacional a bordo de uma Soyuz, acompanhado pelos cosmonautas 
russos Talgat Musabayev (centro) e Yuri Baturin (direita).

investir milhões de dólares 
no desenvolvimento de 
tecnologias que permitem 
converter o sonho espacial 
em realidade ou a iniciar 
projetos de pequena escala 
como os CubeSats ou os 
balões lançados para as 
fronteiras do espaço.

"Espaço 4.0"
A NASA sempre 
desenvolveu internamente 
as suas naves espaciais, 
mas em 2010 tomou 
um rumo diferente, 
solicitando propostas para 
o desenvolvimento e o 
fornecimento de uma nave 
espacial para transporte 
de astronautas até à EEI. 
A NASA selecionou e 
apoia agora três propostas 
(Boeing, SpaceX e Sierra 
Nevada). Na Europa, Jan 
Woerner, Diretor-Geral da 
ESA, acredita que entrámos 
agora na era "Espaço 4.0". 
O que isto significa é que 
o espaço é agora parte 
integrante das nossas vidas e 
pode ser visto como fonte de 
inspiração. Neste contexto, 
estão a tornar-se evidentes 
novos desafios, que dizem 
respeito às interações com a 
sociedade, à comercialização 
do espaço, ao papel 
evolutivo da indústria e à 
intensificação da cooperação. 
Está prestes a ser escrito um 
novo capítulo da história. 
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Saiba mais

Um turista espacial é um 
astronauta? Deverá obter um 
seguro de cobertura total? 
É possível comprar um lote 
de terreno na Lua? Saiba as 
respostas (completamente 
sérias) de um perito, clicando 
em: http://bit.ly/28SE9UQ
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As aventuras muito extraterrenas 
da Rosetta e do Philae
O público costuma interessar-se muito por acompanhar as grandes 
missões espaciais. Mas poucas pessoas estão cientes de tudo o que 
está envolvido e dos desafios inerentes. Vejamos, por exemplo, a 
missão Rosetta. Os seus resultados espetaculares representam pelo 
menos 23 anos de trabalho e esforço árduos nos bastidores por 
parte de equipas de cientistas.

 A Rosetta demorou pelo menos 11 anos a ser preparada. A missão 
foi "selecionada" em 1993. Tinha por objetivo inicial alcançar o cometa 
46P/Wirtanen, mas, depois de adiado o seu lançamento por um ano, o 
67P/Churyumov-Gerasimenko passou a ser o cometa escolhido.

 2 Ao início do dia 2 de março de 2004, a Rosetta foi lançada no topo 
de um Ariane 5 a partir do porto espacial de Kourou, na Guiana Francesa. 
A Rosetta pesava 2,9 toneladas, incluindo 1,7 toneladas de combustível, 
e estava equipada com 32 metros de painéis solares. A bordo da Rosetta 
seguiam o módulo de aterragem Philae e 11 instrumentos de medição.

 A Rosetta continuou a observar o cometa até se-
tembro de 2016, data para a qual foi agendada a ater-
ragem no mesmo. Esta última fase marcou o final da 
vida útil da Rosetta, após mais de 12 anos de serviço 
leal.

 Os resultados das observações do núcleo do come-
ta 67P suscitam grandes esperanças: a resolução do 
mistério das origens do nosso sistema solar e a melhor 
compreensão dos mecanismos que regem a formação 
de sistemas planetários em torno de outras estrelas. A 
composição dos cometas é idêntica à do sistema solar 
nas suas fases iniciais, há mais de 4600 milhões de 
anos, quando ainda estava na sua infância.
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 Antes de se acercar do 67P, a Rosetta fez 
três passagens sobre a Terra e uma sobre 
Marte, além de se abeirar dos asteroides Steins 
e Lutetia. Aproximou-se do Sol por cinco vezes, 
acumulando 6,4 mil milhões de quilómetros de 
viagem.

 Trabalharam na missão 50 empresas 
subcontratadas e 2000 pessoas de 14 países. 
O custo total da operação foi de 1,4 mil mil-
hões de euros, dos quais 200 milhões de eu-
ros se destinaram exclusivamente ao módulo 
Philae. A missão foi liderada pela ESA, graças 
aos contributos dos seus Estados-membros e 
da NASA.

 A Rosetta passou dois meses a fazer um le-
vantamento exaustivo da superfície do cometa, 
bem como importantes medições da gravidade, 
da massa e da forma. Também estudou a sua 
atmosfera gasosa saturada de poeiras, deno-
minada cabeleira, e analisou o ambiente do 
plasma e as suas interações com a atmosfera 
exterior do Sol e os ventos solares.

 O módulo de aterragem Philae recebeu o nome de 
uma ilha no Nilo na qual foi encontrado o obelisco cujas 
inscrições ajudaram a decifrar a Pedra de Roseta. A Ro-
setta chegou ao 67P em 6 de agosto de 2014 e, após um 
estudo inicial e a escolha do local de aterragem, o Philae 
foi libertado, tendo pousado na superfície do cometa em 
12 de novembro de 2014.

Saiba mais

Continue a ver as 
aventuras muito 
extraterrenas da Rosetta 
e do Philae: http://bit.
ly/1tADJw8
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"As autoridades espaciais 
têm de adotar uma postura ética"
Por que motivos vamos ao espaço? O que vamos lá fazer? 
Há limites éticos para a exploração espacial? Fizemos estas 
perguntas a um especialista, Jacques Arnould.

ANTES DE IR AO ESPAÇO, A HUMANIDADE 
SENTIA SIMULTANEAMENTE ATRAÇÃO  
E RECEIO. PORQUÊ?
Todas as culturas se sentem atraídas pelo céu, 
ao mesmo tempo que o receiam. Esse facto é 
evidente nas primeiras representações artísti-
cas, na mitologia, nas cosmogonias [teorias ou 
mitos sobre a origem do universo]... Segundo 
a tradição europeia, até ao século XVII, havia 
acima de nós um cosmos inalcançável, que 
tocava a perfeição e era quase divino. Depois, 
Kepler demonstrou que o cosmos e a Terra 
eram um só e que um dia conseguiríamos 
explorá-lo.

NÃO DEVÍAMOS DEIXAR DE POLUIR  
O ESPAÇO?
A visão que temos do céu é a de um lugar 
perfeito e sagrado. Quando lançamos saté-
lites, não o fazemos para poluir o espaço, mas 
devido à sede de conhecimento. O envio do 
Hubble para obter imagens do Universo é 
uma viagem extraordinária. Os satélites vol-
tados para a Terra ajudam-nos a viver melhor 
em sociedade. O facto de ser sagrado não 
significa que não devemos tocar em nada, mas 
antes que não o devemos fazer à toa. 

DEVEMOS COLONIZAR O ESPAÇO?
Desde o início da era espacial que as pessoas 
fazem essa pergunta. Algumas são veemente-
mente contra. Outras dizem que a exploração 
espacial é a busca pela vida. Na verdade, a 
questão não é se temos o direito de colonizar o 
espaço, mas se nos devemos permitir usufruir 
desse direito.

E A EXPLORAÇÃO DE MINERAIS  
NO ESPAÇO?
Os projetos dos EUA e do Luxemburgo são 
uma oportunidade para rever a legislação 
sobre o espaço, a qual, historicamente, tem 
dado muita margem de manobra aos Estados 
Unidos. Hoje em dia, as empresas privadas 
oferecem serviços eficientes e baratos conside-
rando que o espaço é lucrativo, o que faz parte 
da lógica liberal. O que vamos do espírito dos 
pioneiros do espaço, que queriam que este 
fosse um património coletivo da humanidade? 
O debate ainda mal começou.

DIRIA QUE A LEGISLAÇÃO SOBRE O ESPAÇO 
PROPORCIONA UMA ESPÉCIE DE CIDADANIA 
DO MUNDO?
De certa forma, sim. Podemos ver este 
conceito de uma herança comum da huma-
nidade aplicado às profundezas dos oceanos 
e à Antártida. Porém, até mesmo a partir do 
céu, podemos ver fronteiras naturais como 
as montanhas e os oceanos. Temos de pensar 
não apenas no que nos une como um só, mas 
também no que nos torna únicos.

DEVEM OS SERES HUMANOS IR  
PARA O ESPAÇO?
Não encontrei uma boa filosofia da explo-
ração. A questão sobre se devemos explorar 
o espaço estará sempre presente. A ética 
permite-nos lançar luz sobre a situação e en-
riquecê-la para facilitar a tomada de decisões. 
A resposta dependerá da época e dos recursos 

A quem pertence o 
espaço?
Ao longo dos últimos anos, 
diversos empreendedores, 
alguns deles famosos e 
muitos deles milionários, 
envolveram-se em 
projetos espaciais por 
uma diversidade de 
motivos. O lançador da 
SpaceX (Elon Musk), os 
voos espaciais humanos 
da Virgin Galactic (Richard 
Branson) e o New 
Shepard da Blue Origin 
(Jeff Bezos) estão entre 
as centenas de projetos 
designados como "New 
Space". Além disso, o 
Luxemburgo quer atrair 
empresas especializadas 
na exploração de recursos 
em asteroides.

O efeito panorâmico
Viajámos pelo espaço e 
descobrimos... a Terra, 
adquirindo consciência 
da sua beleza e da sua 
fragilidade. Este é o efeito 
panorâmico. "Um texto 
que se refere às viagens 
espaciais antes do século 
XVII é o de Luciano de 
Samósata (cerca de 
120 d.C.), relata Jacques 
Arnould. O seu herói usa 
uma asa de abutre para 
ir até à Lua. E a primeira 
coisa que faz é olhar 
para a Terra. As primeiras 
palavras de Gagarin 
foram: ‘Vejo a Terra! É tão 
bonita!’ Serão a nossa 
referência por muito 
tempo."
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disponíveis. Actualmente, a Europa entende 
que os seres humanos devem ir para o espaço 
no âmbito de um quadro de cooperação, já 
que estão em causa recursos muito consi-
deráveis.

OS CIDADÃOS BENEFICIAM DOS MUITOS 
DADOS FORNECIDOS PELOS SATÉLITES, MAS 
QUEM OS CONTROLA? NÃO CORREMOS O 
RISCO DE EXISTÊNCIA DE UM BIG BROTHER?
Sim, corremos. O conhecimento técnico deve 
estar presente como parte de uma discussão 
mais geral, que envolva todos os atores da so-
ciedade. Na minha opinião, nem é tanto a pri-
vacidade que está em jogo. Mais importante é 
a responsabilidade que esse conhecimento dos 
dados confere àqueles que os detêm.

TENHO DE REALÇAR QUE A HISTÓRIA NUNCA 
NOS "PROPORCIONOU" A POSSIBILIDADE DE 
ASSOCIAR REGIMES TOTALITÁRIOS A TECNO-
LOGIAS TÃO INTRUSIVAS E SOFISTICADAS...

Jacques Arnould é um perito em 
ética do CNES, a agência espacial 
francesa, e autor do livro Demain 
l’espace.

"Até a partir do céu conseguimos ver 
fronteiras naturais como as montanhas e os 
oceanos. Temos de pensar não apenas no 
que nos une como um só, mas também no 
que nos torna únicos." J. Arnould

Existe de facto o risco de um Big Brother 
muito maior do que o de Orwell. Este é um 
problema fundamental. E não apenas nos 
Estados Unidos. Já hoje, a Google sabe muita 
coisa sobre mim. Isto é apenas o começo. A 
ética não dá resposta a estas perguntas, mas 
possibilita que as façamos e as partilhemos.

NÃO É FUNDAMENTAL INCORPORAR ESTAS 
QUESTÕES NOS PROCESSOS DE TOMADA DE 
DECISÕES TÉCNICAS?
Se não soubermos para onde vamos, perde-
mo-nos. A primeira pergunta que devemos 
fazer a nós mesmos é: por que motivo e com 
que finalidade estamos a fazer isto? A minha 
conclusão é que a componente ética tem de 
estar explicitamente incorporada nos órgãos 
de decisão sobre o espaço.  
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Saiba mais

Pode ler mais sobre as 
questões mencionadas 
neste artigo no livro Demain 
l’espace de Jacques Arnould 
(publicado pela Cherche-
Midi em francês). Para mais 
informações:  
https://spacegate.cnes.fr/fr/
demain-l-espace



Citizens’ Space 201624 Ficção científica

 As rádios transmi-
tem uma notícia 

inacreditável de que todos os 
857 satélites em redor da Terra 
avariaram, sem margem para 
dúvida.

 As principais ci-
dades da Ásia, da 

Rússia e, depois, da Europa, são 
afetadas por congestionamen-
tos de trânsito enormes. Em 
redor dos principais centros 
logísticos europeus, Roterdão 
(Países Baixos), Hamburgo 
(Alemanha), Barcelona (Es-
panha) e Rungis (França), 
há frotas de viaturas pesadas 
imobilizadas. Sem sinais de sa-
télite, os sistemas de GPS não 
funcionam, mas os condutores 
de automóveis e camiões já não 
conseguem ler os bons velhos 
mapas de papel.

 Os serviços de pre-
visão meteorológi-

 Hora  
de Bruxelas

A equipa de serviço na ESA 
está perplexa: de repente, vários 
ecrãs ficaram completamente 
negros. Dá a impressão de 
que as imagens geradas pelos 
numerosos satélites de obser-
vação da Terra deixaram de 
ser transmitidas. É constituída 
uma unidade de crise.

 É estabelecido 
contacto com a equipa homólo-
ga da NASA, que observou o 
mesmo fenómeno. Todos os sa-
télites de transmissões parecem 
ter "rebentado".

O meu dia (infernal) sem 
satélites
Uma avaria dos satélites, completa e generalizada, dá origem 
a um caos planetário sem precedentes. Descrição de um dia 
inacreditável (que é fictício).

ca dos EUA estão em pânico. 
A época dos furacões vai a 
meio, mas as previsões para os 
próximos dias são, no mínimo, 
vagas. As informações transmi-
tidas pelos balões meteorológi-
cos e linhas aéreas, na ausência 
de satélites, não permitem tirar 
grandes conclusões. A Casa 
Branca convoca uma reunião 
de emergência para ponderar a 
evacuação preventiva de várias 

grandes cidades da Florida.

 A lista de em-
presas forçadas a 

dispensar trabalhadores, pelo 
menos por alguns dias, é cada 
vez maior. Sem ferramentas 
com ligação ao GPS, as obras 
de escavação e os estaleiros de 
pontes, túneis, edifícios, etc., 
ficam paralisados. Vai ser ne-
cessário voltar a recorrer aos 
instrumentos de medição do 
século XX. É pedida ajuda a 
funcionários reformados. D
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 Os Jogos Olímpicos 
estão a decorrer, 

mas não são possíveis emissões 
em direto. O preço dos bilhetes 
dispara. A ida ao estádio tor-
nou-se a única forma de acom-
panhar os eventos. 

 Os serviços finan-
ceiros já não podem 

ser sincronizados e são desli-
gados, as caixas automáticas 
deixam de funcionar, os oleo-
dutos deixam de transportar o 
ouro negro e os agricultores já 
não podem conduzir os seus 
tratores com precisão. Tudo 
leva a crer que uma grande 
parte da atividade económica 
está paralisada.

 As agências espa-
ciais de todo o mu-

ndo emitem um comunicado 
de imprensa conjunto. A causa 
da avaria foi encontrada. Todos 
os satélites foram afetados. A 
causa do incidente foi uma co-
lossal erupção solar imprevista. 
A situação demorará uma se-
mana a voltar à normalidade.

Os boletins noticiosos televisivos anunciam que avariaram 857 satélites.

Saiba mais 

Veja um anúncio noticioso 
televisivo falso acerca de 
uma avaria de satélites
http://bit.ly/28W3iNy
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