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O lançamento correu como previs-
to e os aplausos na sala de controlo
da Europa espacial, o European Spa-
ce Operations Center (ESOC), em
Darmstadt, na Alemanha, pontua-
ram a operação. Em Portugal tam-
bém houve palmas e o coordenador
da equipa portuguesa que integra a
missão, André Moitinho Almeida,
até abriu champanhe ( ver texto se-
cundário e entrevista) . Agora, o saté-
lite europeu Gaiaestá a caminho do
seu ambicioso destino.

Atarefado Gaiaé produzir um ca-

tálogo das estrelas da Via Láctea em
3D (a três dimensões), que será o pri-
meiro no género e que se constituirá
como o sistema de referência e orien-

tação por excelência para as mais di-
versas atividades, incluindo apropria
astronomia.

Nesta altura, já com os painéis so-
lares abertos, o Gaiavai a caminho da

sua órbita final, onde deverá chegar
dentro de mês e meio. Só depois dis-
so começará a operação científica e,

entre janeiro e março de 2015, terá
pronta a primeira versão desse pro-
digioso catálogo, através do qual será

possível navegar em 3D, como num
jogo virtual.

Eram 09. 12, ontem, quando o lan-

çador russo Soyuz se elevou no ar, a

partir da base espacial de Kuru, na
Guiana Francesa. Hora e meia de-
pois, às 10.40, o Gaia, já solto no es-

paço, esticou os painéis solares. Es-
tava tudo bem. Na sala de controlo
do ESOC houve palmas. E na Facul-
dade de Ciências da Universidade
de Lisboa, no seu gabinete, André
Moitinho Almeida festejou com ou-
tros quatro colegas de equipa.

"O Gaiavai medir as posições das

estrelas com uma precisão nunca
antes conseguida", explica o investi-

gador português. "Essa precisão é

equivalente a podermos ver com ni-
tidez um fio de cabelo a mil quiló-
metros de distância, ou a unha de
um astronauta na Lua, a partir da
Terra", compara André Almeida.

Com esse nível de precisão, o sa-
télite europeu vai medir a posição de
mil milhões de estrelas, e cada uma
destas estrelas será medida 70 vezes.

Estonteante, tal como a quantidade
de dados que vão ser gerados ao lon-

go dos próximos cinco anos. Tratar e

gerir todos esses dados é outro desa-
fio enorme, para o qual teve de ser
inventado um novo sistema de vi-
sualização, tarefa que coube, aliás, a

André Almeida coordenar na pró-
pria missão ( ver texto secundário) .

Gaia é o sucessor da, também eu-
ropeia, Hipparcos, a primeira mis-
são que fez astrometria a partir do

espaço. O seu sucesso está patente
no facto de os seus dados terem in-
tegrado o International Celestial Re-
ference Frame (ICRF), o sistema re-
ferencial que é hoje utilizado a nível
mundial, por exemplo, para a astro-
nomia ou a navegação.

Mas o alcance do Gaia será muito
mais amplo, porque o Hipparcos só

mediu a posição de 1 17 mil estrelas
na vizinhança do sistema solar, até
aos 600 anos-luz de distância.

O Gaiamedirá as posições de mil
milhões de estrelas na galáxia e fora
dela e os seus dados integrarão a ge-
ração que se segue do ICRF. Além do
tal mapa em 3D da Via Láctea que
produzirá e do impacto que isso terá
sobre o conhecimento da própria
galáxia, tal como ela é, os cientistas

esperam também que a medição
exata das posições de mil milhões de
estrelas ajudem a perceber também
algo mais sobre a formação da Via
Láctea e das outras galáxias.

MISSÕES DA ES A

Sonda europeia vai pousar num cometa

> A agência espacial europeia
ESA tem outras missões cientí-
ficas que vão dar que falar nos
próximos tempos. Amais ambi-
ciosa entre todas, que é tam-
bém uma estreia absoluta, é
a Rosetta. Lançada em 2004,
a sonda vai ao encontro do
cometa 67P/Churyumov-
-Gerasimenko e a missão cul-
minará em novembro de 20 1 4,

com a descida do robô Philae
na superfície daquele cometa
com um núcleo de quatro qui-
lómetros de diâmetro.
Se for bem-sucedida, esta será
a primeira vez que um engenho
terrestre pousa num cometa
para o estudar em direto. Serão
feitas análises químicas, raios X,
cromatografia, imagens e me-
dições eletromagnéticas.



O desenvolvimento do satélite Gaia foi um processo que durou anos,
desde a primeira proposta aprovada pela ESA, em 1999, passando
pela conceção e desenvolvimento, aqui já na fase final

UNIVERSIDADES

Lisboa, Porto e Coimbra na missão

> Além de um grupo mais próxi-
mo de André Almeida, na
Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, que in-
clui os investigadores António
Amorim, José Rebordão ou
Miguel Gomes, participaram
ainda os investigadores Rita
Almeida Ribeiro e Bruno
Miranda, da Uninova, João
Fernandes e Nuno Peixinho,

da Universidade de Coimbra,
José Osório, Bruno Coelho e
Sônia Antón, da Universidade
do Porto. Um dos sistemas de
controlo de qualidade de quali-
dade, o que simula a visão do te-
lescópio do Gaia e permite pre-
ver efeitos do envelhecimento
ou outras perturbações no sis-
tema ótico, teve também assi-
natura portuguesa.



Novo sistema para
visualizar os dados

participação Coube aos investigadores portugueses desenvol-
ver alguns dos sistemas que vão permitir classificar e visuali-
zar os dados obtidos e fazer o seu controlo de qualidade
Os portugueses integraram a missão
Gaia em 2006, no momento em que
se iniciou a definição da própria
missão e do respetivo satélite. Daí
que esta seja, como diz André Moiti-
nho Almeida, investigador da Facul-
dade de Ciências da Universidade
de Lisboa e o coordenador da equi-
pa portuguesa, "a primeira missão
científica da ESA com ADN científi-
co português" [ver entrevista).

No conjunto dos cerca de 400 in-
vestigadores europeus que integram
a missão Gaia, 14 são portugueses.
Este é o seu número atual, pois se se

contar com os quejáparticiparam e,

entretanto, deixaram a equipa, al-
guns porque deixou de haver verba
para os manter, esse número sobe

para uma vintena.
Uma das tarefas que cabe aAndré

Moitinho Almeida é a de coordenar,
ao nível da própria missão, o desen-
volvimento do sistema de visualiza-

ção dos dados que vão ser recolhi-
dos pela sonda Gaia. "Ela vai produ-
zir centenas de terabytes [um
terabytesão mil gigas] de dados e é

preciso visualizá-los", explica o in-
vestigador português. "Tenho a meu
cargo a coordenação de todos os

grupos europeus que estão a desen-
volver esse novo sistema de visuali-
zação", diz. Uma verba europeia es-

pecífica para o desenvolvimento
deste trabalho permitiu, aliás, que as

dificuldades de verbas que o grupo
português enfrentou a certa altura,
e está agora de novo a enfrentar (ver
entrevista) , não se tivessem repercu-
tido no trabalho.

Mas há outras marcas de ADN
português do satélite. Uma delas
tem que ver com o controlo de qua-
lidade do processamento das fontes
variáveis, isto é, das estrelas que va-

riam de brilho. "As variações de bri-
lho vão ser todas caracterizadas e

este processamento tem erros. Cou-
be à nossa equipa produzir as refe-
rências de controlo de qualidade
para esse processo", explica o inves-

tigador. Foi também a sua equipa
que ficou responsável pelo seu siste-

ma de classificação, a partir das ca-
racterísticas desses brilhos variáveis.

Foram igualmente os portugue-
ses que produziram o catálogo de

quasares (centros brilhantes de ga-
láxias) que servirão como referência
de fundo para fazer as medições das
estrelas.

Parte da equipa: Bruno Miranda, António Amorim, André Almeida
e Carlos Jesus



4 PERGUNTAS A...

"É a primeira
missão da ESA com
ADN português"

ANDRÉ
ALMEIDA
Astrofísico

Qual é a importância de os cien-
tistas portugueses participa-
rem nesta missão?
É a primeira vez que portugue-
ses participam na definição e ope-
ração de uma missão científica
da ESA [a agência espacial euro-
peia] . Ou seja, esta é a primeira
missão da ESA com ADN cientí-
fico português. E é natural, por-
que até há pouco não havia uma
comunidade científica com a di-
mensão e o tempo de existência
suficiente em Portugal para par-
ticipar a este nível. Fomos pio-
neiros nisso, mas depois de nós

jáhá outros grupos de portugue-
ses a participar na definição de
missões científicas da ESA, como
é o caso da Euclid, que será lan-
çada em 2020.
É o coordenador da equipa por-
tuguesa desde o início. Que si-

gnificado tem isso para si?

E emocionante. Esta é a missão
da minha vida. O que o Gaia vai
fazer inscreve- se totalmente na
minha área de investigação, que
é o estudo da estrutura e evolu-

ção de galáxias. Por isso queria
muito participar nela desde que
soube da missão. Coordenar o

grupo português é um privilégio.
Houve dificuldades ao longo
deste caminho?
Houve. É a doença crónica que
temos com a continuidade dos
financiamentos em Portugal.
Iniciámos a nossa participação
em 2006, com o aval dos respon-
sáveis portugueses pelo financia-
mento da ciência para o espaço,
e em 2010 começámos a ter pro-
blemas porque não havia ne-
nhum programa que previsse ver-
bas para dar continuidade ao
nosso projeto. Tivemos de cortar
em algumas despesas e pedir a
extensão do projeto por mais um
ano. Para 2012 e 2013 concorre-
mos a projetos daFCT [Fundação
para Ciência e Tecnologia, o or-
ganismo que financia as ativida-
des científicas] eagorahádenovo
um problema de continuidade a

partir de junho de 2014. Temos

esperança numa solução.
Assistiu ao lançamento da
sonda em direto?
Sim. Assisti ao lançamento pela
internet com quatro colegas. Foi
emocionante quando o Gaia
abriu os painéis solares no espa-
ço. Nós estávamos no gabinete e

abrimos champanhe.






