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A ESPECIALISTAS: COMO SERÁ NOSSA RELAÇÃO COM O ESPAÇO DAQUI A 50 ANOS?
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GRANDES PASSOS
PARA A HUMANIDADE
Acompanhe ao longo das
páginas os principais feitos dos
últimos e dos próximos 50 anos

26

330MATcapaV.indd 26-27

1

Apollo 11

QUEDA LIVRE

Mas tudo isso começou a mudar
radicalmente no início do novo milênio, quando um punhado de startups
aeroespaciais iniciou suas atividades
trazendo a mentalidade disruptiva do
Vale do Silício. O NewSpace, como é
chamada a nova onda, deve decolar de
fato na próxima década — e promete
ganhar contornos inimagináveis conforme avançamos no século 21. Essa
classe de empresários e investidores
recebeu um nome: astropreneur (algo
como astropreendedores).
Em meio a essas empresas então
embrionárias, uma foi fundada em
2002 por um ricaço nerd e excêntrico que havia acabado de ganhar muito dinheiro com negócios para a internet. Desde então, tornou-se referência.
Só nos últimos cinco anos, abocanhou
uma fatia de 60% do mercado mundial de lançamento de foguetes. É claro
que estamos falando da SpaceX, criada
por Elon Musk com o intuito de levar a
cabo seu sonho inabalável de colonizar
Marte. Para tornar essa utopia viável,
o primeiro passo seria reduzir dramaticamente o custo de acesso ao espaço.
E é o que a SpaceX tem feito. Inicialmente, contratou engenheiros inovadores e motivados e centralizou o processo produtivo para economizar em cada
parafuso. Na concorrência, boa parte
da produção era terceirizada, com fornecedores de vários cantos do mundo.
“Na Lockheed Martin, onde trabalhei,
eles não tinham problema em ter cinco pessoas no escritório para cada uma
na fábrica. Na SpaceX, é o contrário”,
compara Zubrin.

Valores das principais missões foram
caindo ao longo do tempo (em dólares)
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Programa Voyager

sões tripuladas ao Planeta Vermelho.
Durante meia hora de conversa com
a GALILEU, Zubrin não poupa críticas ao seu país. “Houve uma deterioração no gerenciamento do programa
de voo espacial tripulado.” Ele afirma
que, se o então presidente Richard Nixon (1969-1974) não tivesse descontinuado o Programa Apollo, os humanos
já teriam chegado a Marte há tempos.
Na época, a Nasa tinha um cronograma ambicioso. Tinha planos de estabelecer uma base lunar permanente até o
fim da década de 70, enviar uma missão tripulada a Marte em 1981 e implementar uma base por lá em 1988. Mas
então o foco desviou-se do espaço profundo para a órbita terrestre baixa: os
investimentos foram canalizados para
construção e lançamento de estações
orbitais e para o desenvolvimento do
ônibus espacial que, diz Zubrin, “não
era uma missão, mas uma coisa à procura de uma missão”. Desde então, seguimos confinados à Terra.
O presidente da Mars Society afirma que existem duas vertentes dentro
da Nasa: uma movida por propósito e
outra subserviente ao modus operandi da velha indústria espacial. Como
exemplo da primeira mentalidade, cita
os programas de exploração robótica
do Sistema Solar, que seguem realizando descobertas científicas eletrizantes.
“Esses programas não fazem as coisas
para gastar dinheiro, eles gastam dinheiro para fazer as coisas”, destaca.
No ano passado, a Nasa conseguiu
um orçamento de US$ 20,7 bilhões —
o maior dos últimos anos. Grana não

Programa Apollo

EM JULHO DE 1969, o homem caminhou pela primeira vez na superfície
lunar. Impressiona como a constatação soa assombrosa até hoje. Estamos nos aproximando do aniversário
de 50 anos da jornada de oito dias que
levou Neil Armstrong, Buzz Aldrin e
Michael Collins da base da Nasa, no
Cabo Canaveral, até a Base Tranquilidade, na Lua, e os trouxe de volta em
segurança. Há motivos para comemorar — e não são poucos.
Dar nossos primeiros passos cambaleantes em um corpo celeste que não a
Terra foi equivalente a sair do conforto
do berço e aprender a andar. Uma realização e tanto para uma espécie que,
há poucos milênios, costumava divinizar aquela mesma Lua longínqua, cujo
brilho trazia um alento às noites escuras. É importante celebrar tudo o que a
missão Apollo 11 representa em nossa
trajetória. Mas também há algo de inquietante no cinquentenário.
Datas como essa convidam a colocar na balança as coisas que foram (e
as que não foram) feitas de lá para cá.
Analisar o passado para entender o
presente e, com base nas tendências
do hoje, tentar prever o amanhã. Foi o
que nos propusemos a fazer aqui.
Terminados os dias de glória da
Era Apollo, em meados dos anos 70,
o programa espacial dos EUA mudou.
Muitos diriam que esfriou — ou que
perdeu o rumo. É a opinião de especialistas como o engenheiro aeroespacial
Robert Zubrin, fundador e presidente da Mars Society, organização que
desde 1998 promove a causa de mis-

Fonte: Nasa

falta. Zubrin explica por que contratar
as grandes corporações para construir
foguetes e fazer lançamentos sempre
foi tão caro. Com o fim da Apollo, os
políticos dos EUA acharam que as
empresas do setor estavam lucrando
demais. Optaram por regulá-las para
que não lucrassem mais que, digamos,
10% dos custos de cada projeto. “E
adivinhe só? Regulando a companhia
para que cobre até 10% dos custos,
ela vai buscar maximizar seus custos.”
Analistas como Zubrin consideram
essa modalidade de contrato a responsável por uma longa estagnação na indústria espacial, em que as grandes
empresas ditavam as regras do jogo.
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Apollo 17

3

Pioneira

4

Pós-guerra fria

Neil Armstrong e Buzz Aldrin

Eugene Cernan e Harrison Schmitt

Estação espacial soviética Mir é lançada

Primeira tripulação americana e russa

tornam-se os primeiros seres

caminham na Lua pela última vez na

e se torna o único grande laboratório

passa a viver na ISS, que desde então

humanos a pisar na superfície lunar.

derradeira expedição lunar da Nasa.

orbital até a construção da ISS.

segue continuamente tripulada.

jul./1969

dez./1972

fev./1986

nov./2000
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UM FOGUETE DE PESO
LUCAS FONSECA*

Falcon Heavy, foguete gigante da SpaceX,
é o lançador mais potente em operação —
e ainda é completamente reutilizável
Capaz de carregar duas vezes

CAPACIDADE COMPARADA

mais carga à órbita terrestre

Carga para LEO (em toneladas)

baixa que o concorrente (o Delta

140

IV Heavy) e por um terço do

NOSSA PARTE

120
Capacidade de carga

custo, em termos de potência
o Falcon Heavy só perde para o

A pedido da GALILEU, o
engenheiro aeroespacial
e empreendedor escreve
sobre o papel do
Brasil nessa corrida

Saturn V, que levou as missões

1

Apollo à Lua. Cada um dos três
Falcon 9 que o compõem é capaz
de pousar na plataforma, o que
derruba os custos de lançamento

de buscar alternativas para
viabilizar a exploração comercial
da base de Alcântara, melhor ponto
de lançamento de foguetes em
todo o planeta. Trata-se de uma
oportunidade para avançar em
um assunto de relevância política, econômica e social no
presente, permitindo-nos
começar a desconstruir a imagem de “país do futuro”, cuja
mensagem otimista esconde o
potencial não realizado que nos
assola perenemente. Cabe ao
Brasil decidir seu lugar nesse
novo contexto: ator ou plateia.

LEIA MAIS

bit.ly/galileulucas

5

Felizardo

*Colaborou Sidney Nakahodo, professor de relações internacionais da Universidade Columbia

acertada a iniciativa do governo

Coifa

Fabricada pela SpaceX,
protege grandes satélites e
cápsulas durante a entrega
à órbita terrestre.
2

6

5

Pernas de pouso

Garantem a estabilidade e
segurança de cada módulo
ao pousar na plataforma
em solo ou água.
3

7

Motor Merlin

Desenvolvido internamente
pela SpaceX, teve como
referência várias gerações
de motores de foguete
testados no espaço.
A principal influência no
design foram os motores
do módulo de pouso lunar
do Programa Apollo.

4

70 metros

1

Primeiro estágio

3 boosters / 27 motores /
22.819 quilonewtons
(18 Boeings 747)
Equivalentes a três Falcon
9, com os boosters laterais
conectados ao tanque de
oxigênio líquido central no
topo e na base.
6

Segundo estágio

1 motor / tempo de queima:
397 segundos
Transporta a carga à
órbita desejada depois
da separação do primeiro
estágio. Pode queimar
várias vezes para alcançar
tanto órbitas mais baixas
quanto mais distantes.

5

Octaweb

Os nove motores de cada
módulo são organizados
em uma configuração
chamada Octaweb, com
oito Merlins circundando
um motor central.

60
40

Saturn V (EUA)
Falcon Heavy (EUA)
Ônibus espacial (EUA)
Proton M (Rússia)
Delta IV Heavy (EUA)
Titan IV-B (EUA)
Ariane 5 ES (Europa)
Atlas V 551 (EUA)
H2B (Japão)
Long March 3B (China)

gramas espaciais mais antigos,
sua vocação no espaço. Parece-me

80

20

Mesmo possuindo um dos proo Brasil continua buscando

100

Aletas de grade
hipersônicas
7

espacial após pagar US$ 20

6

milhões à agência espacial russa
por uma estadia de 8 dias na ISS.

abr./2001
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Ficha técnica
• Altura: 70 m
• Largura: 12,2 m
• Massa: 1,4 milhão kg
Fonte: SpaceX

ram mais da atenção do público, obviamente devido ao status de celebridade
dos fundadores, mas criaram oportunidades para empresas menores”, afirma Steve Eisenhart, vice-presidente da
Space Foundation, organização sem
fins lucrativos que publica anualmente o relatório Space Report. Entre 2008
e 2017, a entidade estima um crescimento de 49% na economia espacial
global, tendo movimentado um total de
US$ 383 bilhões. Calcula-se que 80%
venham de atividades da iniciativa privada. Outro dado que impressiona: o
número de espaçonaves lançadas em
2017 foi o maior da história, 440, o
dobro de 2016. Já 2018 teve o maior
número de tentativas de lançamento
orbital dos últimos 25 anos.
OUTRAS CHANCES
A startup Rocket Lab, que opera nos
EUA e na Nova Zelândia, é um bom
exemplo de que não é mais preciso
ser bilionário para entrar nessa corrida. Acabam de inaugurar um mercado
que deve crescer muito nos próximos
anos: o dos foguetes leves. Ao contrário da família Falcon, da SpaceX, que

transporta dezenas de toneladas, o pequenino Electron contenta-se com até
250 quilos. Em novembro, a primeira
missão comercial da empresa colocou
seis satélites em órbita.
Seu objetivo é consolidar um sistema de acesso ao espaço seguro, rápido (planejam conduzir um lançamento
por semana em 2020) e barato (US$
5 milhões). “Há algo em torno de cem
startups tentando construir um veículo de lançamento pequeno”, estima
o engenheiro Peter Beck, fundador e
CEO da Rocket Lab, que espera que
esse mercado se consolide nos próximos 18 meses, com até três concorrentes chegando ao estágio de operações
comerciais. Mas a Rocket Lab já ocupa uma posição de vantagem. Poucos
dias após o Electron voar, a companhia
transformou-se em um unicórnio — ou
seja, seu valor de mercado ultrapassou
a marca de US$ 1 bilhão.
Mas não é só a iniciativa privada
que surfa nessa onda: países em desenvolvimento também têm se beneficiado. Nos útimos três anos, o número
de nações que operam ao menos uma
espaçonave cresceu 42%, e 70% delas estão usando satélites pequenos.
“O acesso mais fácil vai expandir as
oportunidades para mais países ganharem experiência na órbita baixa e
além, melhorando as chances de cooperação internacional e aumentando
a importância do multilateralismo no
setor”, diz Simonetta Di Pippo, diretora do UNOOSA, Escritório das Nações
Unidas para Assuntos do Espaço Exterior [leia entrevista na página 31].

Ajustam a direção do
primeiro estágio durante a
reentrada para o pouso.

2

Milionário americano Dennis
Tito torna-se o primeiro turista

Os resultados foram impressionantes. Conseguiram desenvolver algo
até então considerado impossível: foguetes reutilizáveis. Os primeiros estágios colocam a carga em órbita e
depois pousam na plataforma de lançamento. Com o Block 5, última versão do foguete Falcon 9, lançado pela
primeira vez em maio de 2018, Musk
espera reduzir em 30% o custo de lançamento: US$ 54 milhões. Os números do Falcon Heavy mostram ainda
melhor o tamanho do impacto. Foguete mais potente em operação, cujo
voo inaugural ocorreu em fevereiro do
ano passado, é totalmente reutilizável
e capaz de levar 60 toneladas de carga
até a órbita terrestre baixa por US$ 90
milhões. O único concorrente de sua
categoria “peso-pesado” é o Delta IV
Heavy, produzido pela United Launch Alliance (ULA), joint venture das
gigantes Boeing e Lockheed Martin.
Com metade da capacidade, o custo
de lançamento é de US$ 350 milhões.
Além de Musk, outro magnata da
tecnologia que entrou na corrida espacial foi Jeff Bezos, fundador da Amazon. Sua empresa aeroespacial, a Blue
Origin, deve começar a operar comercialmente no ano que vem com o foguete reutilizável New Glenn. Sir Richard Branson, bilionário britânico
fundador do grupo Virgin, também foi
um pioneiro do NewSpace com a criação da Virgin Galactic, focada no turismo espacial. Voos suborbitais com
passageiros devem começar até 2020.
Essas empresas trouxeram um hype
que beneficiou o setor. “Elas captura-

4
3
12,2 metros

• Carga para órbita
baixa (LEO): 63,8 ton
• Carga para Marte: 16,8 ton
• Carga para Plutão: 3,5 ton

A vez de Elon Musk

7

Vai, NewSpace

8

Vai e volta

SpaceX torna-se a primeira empre-

SpaceX deve ser a primeira empresa a lançar

Blue Origin terá iniciado as operações

sa privada a colocar uma cápsula

astronautas ao espaço, na primeira missão

de seu foguete reutilizável New Glenn

em órbita e trazê-la de volta ao solo

do programa comercial da Nasa. Boeing

e a Virgin Galactic estará levando

controladamente e em segurança.

promete vir na sequência, em agosto.

turistas ao espaço na SpaceShipTwo.

dez./2010

jun./2019

2020
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TIRAR ÁGUA DE PEDRA
ÓRBITA SUSTENTÁVEL
Por falar em cooperação, uma das
questões que exigirá esforço coletivo
no espaço nas próximas décadas, tal
qual na Terra, é a remoção e a reciclagem de lixo. Atualmente, a Agência
Espacial Europeia estima que existam
29 mil objetos maiores que dez centímetros em órbita. Se a situação sair do
controle, pode literalmente arruinar as
atividades espaciais: seria impossível
lançar alguma coisa sem colidir com
outra. Ou seja, é preciso dar fim ao lixo.
Uma das empresas com essa linha
de pesquisa é a Tethers Unlimited.
Seu nome vem do objetivo de encontrar formas criativas de usar os tethers,
aqueles cabos que prendem os astronautas quando fazem caminhadas espaciais. Segundo Rob Hoyt, cientista-chefe e CEO, essas amarras continuam no portfólio, mas desde então a
companhia tem outras linhas de vanguarda, como o reaproveitamento de
material metálico do lixo espacial para
obter coisas novas de valor — grandes antenas, por exemplo. E com isso
chegamos à outra fronteira da exploração espacial na qual a empresa pretende atuar: a manufatura no espaço, por
meio de tecnologias como impressão
3D e montagem robótica de estruturas.
“Acreditamos que a próxima geração de espaçonaves será manufaturada
e montada em órbita, para que sejam
maiores, mais leves e tenham maior
performance”, explica Hoyt.
O carro-chefe da companhia é o Refabricator, máquina engenhosa lançada
em novembro à Estação Espacial In-

ternacional (ISS). Ela une duas possibilidades: recicla resíduos plásticos
e imprime novos objetos. Em breve,
astronautas poderão usar essa tecnologia para reaproveitar os saquinhos
de suas comidas e transformá-los em
ferramentas, por exemplo.
Outra empresa pioneira na impressão 3D em órbita é a Made In Space,
que já adquiriu expertise com duas
impressoras lançadas à ISS, a primeira em 2014. Foram os primeiros
a manufaturar um objeto nativo do
espaço. Mais recentemente, inovaram
ao firmar parceria com a Braskem,
maior produtora mundial de biopolímeros, para imprimir objetos na estação com o plástico verde — feito da
cana-de-açúcar. Juntas, as empresas
estão desenvolvendo uma impressora-recicladora para a ISS.
Éverton Van-Dal, que atua na área
de químicos renováveis da Braskem,
explica que a substância já está presente em cosméticos, sacos plásticos

e embalagens de alimentos, mas diz
que a empresa identificou como uma
oportunidade estratégica a chance de
levar seus negócios para fora do planeta. “Iniciamos essa parceria com a
Made In Space para expandir as aplicações do polietileno verde na impressão 3D no espaço”, explica Van-Dal. O
polímero é promissor para o futuro da
exploração espacial. “Não há petróleo
fora da Terra”, ressalta.
A Made In Space explora ainda
como trabalhar com materiais produzidos no espaço: são produtos comerciais que tiram proveito das propriedades únicas da microgravidade para
obter resultados impossíveis em solo
— e beneficiar a população da Terra.
Recentemente, produziram testes para
uma fibra ótica muito mais limpa e melhorada do que a terrestre.
Outro exemplo são cristais obtidos
de materiais específicos alojados em
câmaras termicamente controladas.
Fora do campo gravitacional terrestre,
eles se tornam muito maiores e mais
cristalinos. “Estamos identificando diferentes materiais e cases de negócio
para lançar para a ISS e trazer de volta
à Terra, aumentando a indústria espacial comercial e mostrando que é possível obter lucro com diferentes materiais melhorados no espaço”, diz Kevin
DiMarzio, gerente de desenvolvimento
de negócios da empresa.
CIÊNCIA NO CÉU
É o tipo de pesquisa essencial para o
futuro da exploração espacial e que,
atualmente, só pode ser feito na

1
Estrutura Abelha Rainha é lançada a
bordo do BFR, o foguete gigante em
desenvolvimento pela SpaceX.

EM ALERTA

Novo lar

10

Perdidos em Marte

11

1

3
Boa parte da estrutura é
inflável e desdobrável.

2

Primeira missão tripulada

Turismo espacial e viagens na

espacial privada (Axiom Space

da SpaceX para Marte.

órbita terrestre baixa serão

ou Bigelow Aerospace).

acessíveis à classe média alta.

2020

2030-2039

30

330MATcapaV.indd 30-31

2028

A missão do UNOOSA é promover a
cooperação internacional em usos
pacíficos do espaço exterior. Como
vocês têm buscado esse objetivo?

4

Nosso trabalho engloba muitas

Asteroide de até 40 toneladas é
envolvido por uma bolsa gigante
e um sistema de captura.

áreas, como direito espacial, aplica-

3

ções espaciais, sistemas globais de
navegação via satélite e a construção
de capacidade em campos como

5

ciência espacial, tecnologias espa-

Rede e bolsa se fecham sobre o asteroide
e o estabilizam, eliminando sua rotação.

4

ciais e gerenciamento de desastres.
O empreendedorismo no setor espacial está explodindo e deve continuar

6
Sistema de mineração ótica canaliza
luz solar concentrada para escavar a
superfície do asteroide e extrair gases.

crescendo fortemente. Qual é sua

5

opinião acerca desse movimento?
É inegável que a participação de
mais organizações, inclusive do setor

7

privado, na exploração espacial

7

6

Diversas missões Abelha Rainha
estarão em operação simultaneamente,
resultando em um fluxo contínuo de
recursos sendo transportados pela
Momentus até o espaço cislunar.

pode fazê-la ir mais longe. Uma das
novas fronteiras será provavelmente
a presença humana permanente
no espaço. Tecnicamente, ela já
existe com os astronautas que têm
tripulado permanentemente a ISS
desde 2000. No futuro, contudo,

8

a humanidade provavelmente irá
além. Mas qualquer exploração ou
eventual criação de uma colônia
8

Rolezinho

Lançamento da primeira estação

Representante da ONU
conta desafios de regular
o uso do espaço a longo
prazo para que todas
as nações aproveitem

2
Rebocadores espaciais da Momentus Space a
transportam até o asteroide a ser minerado.

Órbita lunar alta é considerada um
local estratégico para um depósito de
propelente extraído de asteroides.
9

SIMONETTA DI PIPPO

Como a TransAstra pretende transformar
asteroides em postos de gasolina para colocar
o Sistema Solar ao alcance da humanidade

permanente na Lua ou em Marte
não deve ocorrer como uma decisão

9
Água coletada poderá ser usada como
propelente de espaçonaves, para hidratar
astronautas ou na produção de oxigênio.

unilateral, e sim por meio de uma
forte cooperação internacional, para
9

que as vantagens de atividades tão
pioneiras possam beneficiar a todos.

Fonte: TransAstra
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LIXO ZERO
Como funciona o Refabricator, equipamento que está na ISS
para testar impressão e reciclagem de plástico no espaço
ISS — único grande laboratório em
microgravidade. Desde novembro de
2000, mais de 230 pessoas de 18 países visitaram a estação, onde milhares de experimentos foram conduzidos com o objetivo de nos familiarizar
com a vida fora da Terra. Um estudo
da Nasa com dois astronautas gêmeos,
Mark e Scott Kelly, ilustra bem a importância da ISS para nosso futuro no
espaço. Uma bateria de estudos em
Scott, que passou um ano em órbita
entre 2015 e 2016, e em Mark, que ficou na Terra, tem revelado os danos
que a microgravidade causa à saúde
humana. Assim, será possível tornar
mais seguras as próximas viagens.
Pesquisas com plantas também vêm
demonstrando ótimos resultados. Em
201, a Nasa lançou a Veggie à ISS, uma
estufa capaz de produzir valiosas saladas para os astronautas, além de proporcionar momentos de relaxamento.
As plantas podem nos ajudar em nossas aventuras espaciais ainda de outras
formas, como purificando o ar com a
fotossíntese ou nos protegendo da radiação. As atividades metabólicas de
microrganismos também são promissoras, principalmente quando aliadas
à engenharia genética.
Contudo, na próxima década, tudo
indica que o consórcio que construiu
e mantém a ISS, composto pela Nasa
e pelas agências espaciais russa (Roscosmos), europeia (ESA), japonesa
(Jaxa) e canadense (CSA), deve descontinuar o programa — ainda não se
sabe se em 2024 ou 2028. Para substituí-lo, há planos de criar uma nova
estação na órbita lunar. Um novo ramo
do NewSpace pretende ocupar esse vácuo com estações orbitais privadas.
Duas empresas estão no páreo:
Axiom Space e Bigelow Aerospace.
Essa última, inclusive, teve um sucesso tremendo com o BEAM, módulo inflável acoplado à ISS em 2016.
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Cabo de energia
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4

Sistema de
resfriamento
por água

5

Filtro de ar

7

Plunger: empurra o plástico
para dentro da recicladora
9

Input Block: bloco de
plástico é inserido para virar
matéria-prima reciclada

8

Porta de acesso: local onde o astronauta
retira as amostras impressas

Cartridge (cartucho)*: recebe e
emite matéria-prima reciclada

10

Botões: feedback da
tripulação após término
dos procedimentos

Amostras impressas: cada ciclo
produz cinco barrinhas mais 250
centímetros de matéria-prima

5

*Essa parte não está presente
no modelo usado na ISS

6

4

3
10

8

Testes
Serão realizados sete ciclos de
reciclagem e impressão de plástico

2

9

1

7

Duração
l 1º ciclo: 30 horas l

7º ciclo: 4 horas

Processo autônomo

Funcionamento

Tripulação gasta 15 minutos por
ciclo apenas para inserir o plástico
e retirar as amostras

Câmara de impressão
esquenta durante o
procedimento: sensores
internos detectam e luzes
indicam quando as condições
estão seguras para retirada

Fonte: Tethers Unlimited
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Cabo de internet

A tecnologia deve ganhar cada vez
mais espaço por ser muito mais leve
e fácil de lançar do que estruturas
metálicas. Ambas desejam aproveitar partes da ISS para entrar em operação em meados dos anos 2020.
Como opções de transporte até lá,
as cápsulas tripuladas comerciais da
SpaceX e da Boeing, desenvolvidas
em parceria com a Nasa e que devem
entrar no mercado neste ano, cairiam
muito bem. O público-alvo desse tipo
de empreendimento orbital comercial
é a comunidade científica, astronautas
de países em desenvolvimento e, é claro, os turistas. Para atrair os pioneiros,
recentemente a empresa Orion Span
anunciou a Aurora Station: primeiro
hotel espacial de luxo, planejado para
2021. Cada noite custará US$ 792 mil.
Assim, conforme surgem projetos
de estruturas orbitais e a comunidade espacial internacional começa a discutir seriamente a construção de bases e módulos habitacionais na Lua ou
em Marte, um campo novo e inusitado
começa a se estabelecer: a arquitetura espacial. Dois jovens arquitetos dinamarqueses, Karl-Johan Sørensen e
Sebastian Aristotelis, abriram recentemente um estúdio na área, o Saga.
Em um experimento, descobriram a
medida exata que os degraus de uma
escada em Marte devem ter. Como a
gravidade lá é três vezes mais fraca que
a terrestre, eles precisam ser mais altos. “Quanto mais longe estiverem no
espaço, mais nostálgicas as pessoas ficarão com tudo o que remete à Terra”,
diz Aristotelis. A dupla venceu o con-

12

VIPs

curso Marstopia, que avalia ideias de
módulos habitacionais marcianos, com
um projeto em forma de dente-de-leão
[veja na página que abre a reportagem].
A urbanista siberiana Anastasia Prosina mudou-se no ano passado para
Houston, no Texas, para fazer mestrado em arquitetura espacial no SICSA, Sasakawa International Center for
Space Architecture, programa único no
mundo. “Quando passei pela imigração e disse o motivo pelo qual estava
me mudando, o funcionário me olhou
com uma cara estranha”, comenta. Na
faculdade, Prosina fez o esquema urbanístico de uma colônia marciana. Entre seus projetos atuais, foi contratada
por uma empresa para redesenhar uma
antiga estação espacial soviética, adaptando-a para fins comerciais.

NOVA ERA ESPACIAL
Joel Sercel, engenheiro mecânico e especialista em propulsão pelo Caltech,
faz uma análise peculiar do momento

13

Colonização em massa

que estamos vivendo. “Não acho que
o NewSpace tenha começado de fato”,
afirma. “Talvez ele seja apenas uma
transição entre a Era Espacial do século 20, que se resumia a governos e corporações gigantes, e a Era Espacial do
século 21, ou a Segunda Era Espacial,
que se resume a empreendedores no
espaço.” Ele é chefe de tecnologia da
Momentus Space, startup que acaba de
arrecadar US$ 8,3 milhões e está prestes a oferecer o serviço de transporte
espacial. Vai lançar em março seu primeiro protótipo de “reboque orbital”.
Movidos à base de água, esses reboques se acoplam às espaçonaves ou
aos satélites para levá-los à órbita exata que precisam estar, o que nem sempre os foguetes fazem. O negócio é tão
promissor que deve começar a operar
em 2020, mas já possui US$ 420 milhões em cartas de intenção, que devem começar a ser convertidas em
contratos nos próximos meses.
Sercel também é fundador e presidente da TransAstra, startup de mineração de asteroides e de recursos lunares focada na extração de água. “A
água é uma commodity muito valiosa
no espaço, e vai se tornar ainda mais
conforme a industrialização espacial
for acontecendo”, explica. Financiada
parte pela Nasa, parte por recursos privados, a tecnologia de mineração ótica canaliza luz solar para extrair água
de um asteroide capturado [entenda na
página 31]. Além de hidratar astronautas, a água pode ser transformada em
combustível de espaçonaves: a ideia
da TransAstra é criar uma rede de
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Malas prontas?

Turismo espacial ao espaço profundo

Serão fundadas as primeiras

Cidadão comum poderá economizar

deve tornar-se acessível aos ricos.

colônias de grandes proporções

para passar férias inesquecíveis

em órbita, na Lua e em Marte.

em um hotel lunar.

2050-2059

2069

2040-2049
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reabastecimento no espaço para que
nossas naves possam ir mais longe no
Sistema Solar. As duas empresas têm
um trato, que deve começar a gerar resultados em uma década.
“A Momentus terá rebocadores espaciais grandes e reutilizáveis transportando cargas pesadas pelo espaço
cislunar”, afirma Sercel. “Nesse ponto,
a TransAstra estará usando esses rebocadores espaciais para levar nossos
equipamentos mineradores até os asteroides.” Em troca, a TransAstra abastecerá as naves da Momentus. Aos poucos, esse tipo de acordo deixará de ser
ficção científica e começará a se converter em negócios reais.
Sobre a importância dessa atividade que promete ser decisiva no decorrer deste século, Sercel afirma que há
recursos suficientes no Cinturão de
Asteroides para sustentar uma população de 1 trilhão de pessoas, vivendo confortavelmente, pelos próximos
mil anos. Parafraseando o magnata
Jeff Bezos, ele reflete sobre o impacto que algo assim trará à nossa civilização. “Imagine um tempo em que
haja o equivalente a mil Einsteins ou
mil Shakespeares vivos de uma vez —
esse é o futuro que podemos prometer aos nossos descendentes.”
E não são só os recursos que são
abundantes no espaço: a energia também é. Para ilustrar a diferença, Sercel
usa sua casa como exemplo. Ele afirma
que o painel solar que tem no telhado
gera em média 30 kWh de energia, suprindo só 80% de suas necessidades.
Se o mesmo painel estivesse no espaço, produziria 240 kWh de eletricidade, suficiente para suprir as quatro casas do quarteirão. “E, cara, aqui no sul
da Califórnia nós gostamos de nossas
bombas de piscinas, nossos ares-condicionados, sistemas de som e TVs.”

DE BAIXO PARA CIMA
Levando em conta como os painéis solares têm ficado mais leves e quão barato está se tornando lançá-los ao es-

paço, Sercel prevê que, em cinco anos,
será mais vantajoso gerar eletricidade
no espaço do que no solo. Daí há duas
opções: irradiar a energia de volta à
Terra por meio de micro-ondas ou lasers ou produzir as coisas lá em cima
mesmo. O engenheiro aposta no segundo cenário. “Em 50 anos, antecipamos que a maioria da indústria humana vai se mover para o espaço.”
A começar pelos setores que mais
consomem energia, como as empresas gigantes da internet e seus enormes servidores de processamento de
dados. Daqui a cinco décadas, Sercel
prevê um cenário no qual um carro elétrico será produzido no espaço, com
material de asteroides, e despachado
para a Terra. Por essas e outras, ele
endossa algo que o astrofísico Neil deGrasse Tyson declarou recentemente:
o primeiro trilionário da história será
um industrialista espacial, porque eles
terão acesso à energia ilimitada do Sol
e ao material ilimitado dos asteroides.
Esse papo soa como maluquice?
“Se você voltasse no tempo 50 anos
antes da Apollo, para 1919, e dissesse
que em 1969 haveria pessoas andando
na Lua e enormes aviões voando por
todo o mundo quase na velocidade do
som, falariam que você é doido”, ressalta Sercel. Ele afirma que as pessoas
têm de estar psicologicamente preparadas para esse tipo de mudança e enxerga no turismo espacial a melhor
ferramenta para isso.

“Todo mundo vai conhecer alguém
que pode investir uma fração de suas
economias para a aposentadoria nas
maiores férias de sua vida, em um hotel orbital feito pela Blue Origin”, resume. E assim, aos pouquinhos, grandes
complexos industriais no espaço, cidades em órbita, na Lua, em Marte ou
mesmo em asteroides, passarão a ser
algo normal. Robert Zubrin também
concebe um futuro espacial épico para
a humanidade. “Essa relativa estagnação que aconteceu entre 1969 e agora
é uma anomalia”, afirma.
Ele acredita que, em vez disso, nos
próximos 50 anos veremos algo mais
parecido com o progresso que houve
na aviação entre 1969 e 2019. “Partimos de aeronaves frágeis, que caíam
na proporção de uma a cada dez voos,
para Boeings 747 cruzando o mundo.”
Além de colônias humanas em Marte, Zubrin prevê que em 2069 haverá
observatórios astronômicos na Lua e
viagens intercontinentais em foguetes.
Em 2017, Elon Musk anunciou um
plano de usar o BFR, foguete gigantesco que está sendo desenvolvido para
colonizar Marte, para implementar um
serviço comercial de viagens em órbita
no qual os passageiros serão transportados para qualquer lugar do planeta
em menos de uma hora. “Significa que
milhões de pessoas vão experimentar
o voo espacial, mesmo que por meia
hora: a gravidade zero, o céu negro e
estrelado do espaço”, reflete Zubrin.
Em meio a tudo isso, para Simonetta Di Pippo, diretora do UNOOSA, a
humanidade precisa proteger o espaço
como um bem comum global. “Será a
tarefa da nossa geração dar andamento à discussão sobre os usos do espaço exterior a longo prazo, enquanto essas mudanças dramáticas acontecem”,
afirma. No ritmo em que as coisas estão caminhando, tudo indica que quem
estiver vivo daqui a 50 anos terá boas
chances de passar as férias em um hotel-cassino lunar na Base Tranquilidade, lembrando os feitos da Apollo 11.
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