
TREINO NO DESERTO UM GRUPO DE ASTRONAUTAS DA MARS SOCIETYTREINA EM SAN RAFAEL SWELL, NO UTAH, QUE É SEMELHANTE AO SOLO DE MARTE

O CéU há muitO que
não é o limite para o homem. E des-

de que os privados entraram na

corrida ao espaço Indo parece ser

possível. Ou quase.

Nesle ano de 2013, 200 mil

pessoas de 140 países andaram

com a cabeça cm Marte c inscreve

ram-se num projeto radical holan-

dês que pretende levar humanos

(no caso quatro) pela primeira vez

numa viagem sem regresso ao pla-
neia vermelho, em 2024. Sim, leu

bem: sem regresso. Os quatro esco-

lhidos irão despedir se para sem

pre do planeta Terra e, numa aven-

tura quase suicida, viajarão duran

le sele meses até Marle, onde len-

tarão sobreviver, num planeta
sem oxigénio ou água e onde as

temperaturas são extremamente

baixas. A missão c financiada por
um recility show holandês (o país
onde foi inventado o "Big Bro-

Iher"), que acompanhará a par e

passo esta odisseia até ao planeta
vermelho, situado a 225 milhões

de quilómetros da Terra.

"Por que razão gostaria de ir a

Marte? Como descreve o seu senti-

do de humor? O que faz de si o can-

didato perfeito para esta missão?"

Foram estas as perguntas coloca-

das pela fundação holandesa Mars

One aos candidatos, que tinham

de enviar um vídeo de apresenta

ção e pagar entre 5 e 75 dólares

(3,8 a 57 euros), consoante o país
de origem. Terão de ser saudáveis,

magros, saber trabalhar em equi-

pa e estarem dispostos a deixar de

vez a Terra para viver sob alto ris-

co noutro planeta. "Tal como com

a chegada da 'Apollo' à í.ua, uma

missão humana a Marte irá inspi-
rar gerações a acreditar que tudo

é possível e que tudo pode ser al-

cançado", pode ler-se como men-

sagem molivacional no sife da

Mars One.

"REALITY SHOW
1 '

EM MARTE

Esta ideia megalómana, que à par-
tida pode soar a anedota, saiu da

cabeça do engenheiro mecânico

holandês Bas Lansdorp, emprecn
dedor na área das energias reno-

váveis, c foi apadrinhada pelo físi

co Gerard'l Hoofl, vencedor do

Prémio Nobel em 1999. Além do

prestígio deste peso pesado da Fí-

sica, a Mars One conta com uma
lista de parcerias com empresas e

entidades prestigiadas, como a Pa-

ragon, que á líder no desenvolvi-

mento de sistemas de apoio à vida

c controlo térmico no espaço. O

processo desta missão segue ago-
ra para uma triagem de 50 a 100

nomes por cada uma das regiões

geográficas inscritas. Em 2015 ha

verá nova triagem. Os candidatos

a astronautas selecionados terão

então sete anos de treino, enquan-
to a Mars One promoverá um rea-

lity show filmado e transmitido pa-
ra televisões de todo o mundo.
Uma das provas que terão de su-

perar é serem encerrados num es-

paço exíguo durante três meses,
sendo obrigados a interagir em

grupo sob os olhares de todo o

mundo. Alguma semelhança com
um programa aluai de televisão lí-

der de audiências? Neste caso se-

rão os valos dos telespectadores a

decidir quais serão os quatro con-

correntes a viajar para Marte. Pa-

rece matéria de filme de ficção

científica, mas c bem real. Sabe se

que na lista há pelo menos quatro

portugueses, fascinados com o

imaginário de filmes como "A

Guerra das Estrelas".

É com palrocínios e venda de

direitos televisivos para todo o

mundo que a Mars One pensa arre
cadar boa parte dos 4,6 mil mi-
lhões de curos de que precisa para
empreender esla viagem e assegu-
rar as tecnologias e a logística que

os primeiros quatro humanos pre-
cisarão para chegar sãos e salvos a

Marte. O plano é enviar naves não

tripuladas com equipamentos e

abastecimentos a partir de 2016,
de modo a que esteja lá disponível
tudo o que é necessário para os pri-
meiros colonos. Estes chegarão

em 2024, começando a construir a

colónia. Terão de cultivar alimen-
los e sobreviver sem ajuda exte-

rior durante dois anos.

Manuel Paiva, professor de Fí

sica em Bruxelas e invesligador da

Agência Espacial Europeia, não vê

com bons olhos este projeto. "É um
suicídio massivo programado. Faz-

-me pensar numa atitude de seita

conduzida por um guru. Daqui a

10 anos não estaremos preparados

para viver em Marte. E se houver

quem consiga lá chegar terá uma
vida muito limitada. Não encontra-

rão naquele planeta nem oxigénio
nem água para sobreviver. Ora is-

so éum suicídio c está longe de

ser uma atitude científica séria."

O investigador, que já foi res-

ponsável por missões na NASA,

considera que há muita incons-

ciência e sede de protagonismo

nos candidatos a esta missão. "São

movidos pelo narcisismo e grande
exibicionismo e não perceberam

que vão numa viagem para mor-
rer por falta de condições de sobre-

vivência. O que é grave. Estou con-

vencido que um dia vamos habitar

Marte. E sem escafandros, criando



COLÓNIA ANTEVISÃO DA BASE QUE A EMPRESA HOLANDESA MARS ONE PREVÊ CONSTRUIR EM MARTE A PARTIR DE 2024

uma atmosfera com oxigénio. Mas

deverá levar milénios a aconte-
cer." Uma opinião partilhada por
Paulo Gil, professor e investigador
da área cientifica aeroespacial do

Instituto Superior Técnico de Lis-

boa. "Este tipo de projetos são

mais sonhos do que projetos cientí-

ficos. Viver nos próximos anos em

Marte é a promessa de uma vida

desgraçada, com condições péssi-

mas e morte iminente, devido à

quantidade de radiação no ar, que

provoca cancro." Paulo Gil admite

que sejam empresas privadas a re-
unir os fundos que os governos
não conseguem arranjar. "São en-

tusiastas com dinheiro, meios e

sem objetivo de lucro. Ora um go-
verno não está disposto a fazer

missões sem relorno. E, alualmen-

tc. não há país que pague uma via

gem a Marte."

PRIVADOS NO ESPAÇO

Um sinal de mudança aconteceu

em 2001, quando o milionário nor-
le-americano Dennis Tilo se lor-

nou no primeiro turista espacial
da História, ao desembolsar cerca

de 18 milhões de euros para voar
durante 10 dias com cosmonautas

russos até e na Estação Espacial In-
ternacional. Agora lito anunciou

que em janeiro de 2018 quer en-

viar um casal numa viagem de ida

e volta, sem aterragem, ao planeta
vermelho (a primeira missão a

Marte planeada pela NASA está

prevista para 2030). O milionário

mostrou-se disposto a pagar os cus-

tos dos primeiros dois anos do pro-

grama, que balizou com a designa-

ção Inspiration Mars, c procura
parceiros para as fases seguintes.

Tito dá preferência a um casal

que consiga viver mais de um ano

em espaço reduzido (serão 501

dias de viagem) c tenha cerca de

50 anos, para limitar o impacto da

radiação na redução da esperança
de vida. Elon Musk, de 42 anos, in
ventor do sistema de pagamento

Pay Pai, é um dos parceiros deste

ousado projeto. Presidente da

construtora de foguetes Space Ex-

ploration Technologies (SpaceX),
Musk já anunciou que pretende le-

var SO mil pessoas a Marle num

prazo de 15 a 20 anos. O milioná-

rio, que inspirou a personagem

principal do filme "Iron Man", tem

uma ideia muito clara quanto ao

futuro da I lumanidade: "Ou [a I lu-

manidade] se lorna mulliplanelá-
ria ou fica confinada a um planeta,
ate que um dia ocorra a extinção",

afirmou numa conferência de im-

prensa. Ele próprio tem o objetivo
de pisar o planeia vermelho. "Seria

muito coo! morrer em Maite, mas

não do impacto", disse ao jornal
britânico "The Guardian".

O custo total desta aventura
está previsto para 1,8 mil milhões

de curos. Apesar desta elevada

quantia, a viagem espacial a Marte
é considerada um marco na explo-

ração privada do espaço.

Outro projeto já em andamen-
to c o do engenheiro aeroespacial
Robert Zubrin, autor do livro "The

Case for Mars" e fundador da

Mars Sociely. Um grupo de astro-

nautas está atualinente a treinar,
na Mars Dcscrt Research Station.

situada nas montanhas de San Ra-

fael Swcll, no sul do Utah. A ideia
chave desta missão é usar os pró-

prios recursos do planeta, que
tem água no subsolo e nas calotes

polares, para tornar a vida huma-

na possível.
Por seu lado, a NASA adota

uma atitude mais cautelosa em re-

lação a uma missão tripulada a

Marte. Em agosto de 2012 fez pou-
sar o veículo robô "Curiosity" em

solo marciano, para analisar a su

perfície e tentar detetar vestígios
de vida passada. A reboque desta

missão bem-sucedida. que ainda

não chegou a qualquer conclusão,

especialistas, empresários c repre
sentantes de agências espaciais de

I otlo o mundo reuniram-se há me-
ses em Washington para discutir

as necessidades e os perigos de

uma missão tripulada a Marte. Os

obstáculos são grandes, mas a von-
tade de os superar é maior. Discu-

tem se novos foguetes c cápsulas

que possam levar e proteger os

"Viver nos próximos anos em Marte é a promessa
de uma vida desgraçada, com morte iminente",

afirma Paulo Gil, investigador do IST



astronautas na viagem e estudam-

-se estratégias de sobrevivência na

superfície do novo planeta. "Uma

missão humana para Marte é hoje

o destino final da Humanidade no

nosso Sistema Solar e uma priori-
dade para a NASA", disse Charles

Bolden, administrador-chefe da

NASA nessa conferência.

Mas o caminho da NASA para
Marte passa antes por asteroides

que passam "próximo" da Terra.

Os planos da agência americana é

de lançar uma missão Iripulada pa-

ra um asteroide em 2025 pa ra, cin-

co anos mais tarde — em 2030 —
,

mandar pessoas ao planeia verme-
lho c traze las de volta.

António Neto da Silva, presi-
dente da Associação Portuguesa
das Indústrias do Espaço (Proespa-

ço), não tem grande fé que antes

de 2050 seja possível fazer chegar

pessoas a Marle. E defende que os

cientistas deviam dar prioridade
ao nosso planeia, mesmo que seja

a partir do espaço. "O que é funda-

menlal são as missões espaciais de

observação da Terra através de sa-

télites para, entre outras coisas, es-

ludarmos os nossos oceanos, lor-

nar mais eficiente a rega na agri-
cullura, aumenlar a produção de

alimentos ou identificar a pesca ile

gal. Resultados bem mais úleis e

importantes para a população
mundial. Explorar o universo res-

ponde à curiosidade do homem c

é interessante do ponto de vista

científico. Mas não resolve ne

nhum problema do homem."

Também a Índia está na corrida a

Marte. Há menos de um mès,a son-

da espacial indiana "Mangalyaan"

empreendeu a sua viagem ramo

ao planeta vermelho. Prevê-se que
esta nave demore 300 dias até atin-

gir solo marciano, numa missão

que custou no total 40 milhões de

euros. Com isto. a índia espera tor-

nar-se o primeiro país asiático a

chegar a Marte.

Mas na conquista do espaço
Marle não é o único objelivo. Há

duas semanas, a China fez poisar
na Lua o módulo "ChangE-3", que
levou a bordo o robô explorador
"Yutu". termo chinês que significa
'coelho de jade'. É o primeiro apare-
lho chinês a viajar para fora da Ter

ra. O objetivo desta missão é foto-

grafar a paisagem lunar, analisar a

composição química do solo e estu-

dar o subsolo até 100 metros de

"Explorar o Universo responde à curiosidade

científica (...) Mas não resolve nenhum problema

do homem", diz o presidente da Proespaço

A CHINA NA LUA NO PASSADO DIA 15, POUSOU NA LUA A SONDA
CHINESA "CHANGE-3", QUE LEVOU A BORDO O ROBÔ "YUTU'

AVEZ DA ÍNDIA HÁ MENOS DE UM MÊS
;

A SONDA ESPACIAL INDIANA
"MANGALYAAN" EMPREENDEU A SUA VIAGEM RUMO A MARTE

FÉRIAS NO ESPAÇO A VIRGIN GALACTIC, DO MULTI MILIONÁRIO RICHARD
BRANSON, ANUNCIOU O SEU VOO TURÍSTICO INAUGURAL PARA 2014

NASA O ROBÔ "CURIOSITY". DA NASA. QUE ESTÁ EM MARTE DESDE
AGOSTO DE 2012, DESCOBRIU ESTE ANO VESTÍGIOS DE ÁGUA



profundidade. A última vez que
um aparelho pousou no satélite na-
tural da Terra foi há 37 anos, a 18

de agosto de 1976, quando um ro-
bô soviético retirou uma amostra

de solo e regressou à Terra.

O sonho nacional chinês pare-
ce não trazer nada de novo, mas

comas inovações científicas do sé-

culo XXI poderão surgir novas des-

cobertas lunares. Depois desta con-

quista, a China está já a planear pa-
ra 2020 a sua primeira viagem tri-

pulada à Lua.

A ERA DO TURISMO ESPACIAL

Na conquista do espaço, o que tam-
bém tende a aumentar é o número

de cidadãos, ricos ou excêntricos,

que quer dar uma voltinha lá por
cima e — claro — voltar à Terra. O

cantor canadiano Justin Bieber é o

mais recente nome da lista de fa-

mosos que se inscreveram no pro-

grama espacial da Virgin Galactic,

do empresário multimilionário Ri-

chard Branson. Para poder dar um

passeio no espaço, desembolsou

146 mil euros. Até agora, Branson

já vendeu 600 passagens e anun-
ciou que o voo inaugural do seu

"Virgin Galactic Spaceship Two", a

ser lançado no Novo México em

agosto de 2014, será transmitido

ao vivo pela rede norte-americana
de televisão NBC E quem diria que

a soprano Sarah Brightam irá via-

jar para a Estação Espacial Interna-

cional num foguete russo "Soyuz

TM", em abril de 2015? Se cumprir
essa sua vontade, será a segunda
mulher a fazer turismo espacial,

depois da norte-americana de ori-

gem iraniana Anousheh Ansari,

que há sete anos viajou para a Esta-

ção Espacial Internacional.
Na luta por este novo merca-

do, outra empresa, chamada XCor

Aerospace, também já começou a

vender viagens ao espaço, por cer-

ca de 70 mil euros, garantindo que
serão transportadas 300 pessoas

nos próximos dois anos. Chegará o

dia em que serão vendidos bilhe-

tes low-cost para o espaço? ©

bmendonca@-expresso.impresa.pt






