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Investigação e inovação em Portugal em. . . Comunicações e ae-
roespacial Equipa multidisciplinar do Instituto Superior Técnico tra-
balha no aparelho integralmente concebido e montado no país
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Exemplo Na mesa de reuniões

estão dois modeLos que fazem

parte do projeto IST Nanosat,

que está a ser desenvolvido

para integrar o próximo lote de

CubeSats a enviar para o espaço
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A sigla CSSCEP recebe-nos à entra-
da e está espalhada por todo o lado.
As duas primeiras letras corres-
pondem ao símbolo de Portugal
em aeronáutica. O número é o de-
terminado pela ANACOM para es-

tações de rádio partilhadas. Já os
três últimos caracteres proclamam
toda a ambição do local: "Centro
Espacial Português".

A primeira vista, a designação
parece pomposa, considerando
que estamos a entrar num espaço
da dimensão de um gabinete. Mas
torna-se perfeitamente aceitável
tendo em conta o que ali se está a
tentar fazer - construir integral-
mente, garantir o lançamento e de-

pois monitorizar um satélite 100%

português: oISTSAT-1.
A pequena sala - no polo do Ta-

gus Parque do Instituto Superior
Técnico - está repleta de equipa-
mentos, a maioria dos quais rádios
de diferentes frequências (HF, VHE
UHF) mas também controladores
de antena, destinados a seguir a par
e passo os movimentos do futuro
satélite artificial e, claro, computa-
dores e monitores. A mesa de reu-
niões, a um canto, também está re-
pleta naquela tarde: professores e

investigadores, estudantes, antigos
alunos hoje com ligações à indús-
tria. E há outros cientistas a acom-
panhar a discussão por videocon-
ferência. Discutem os avanços al-
cançados e os muitos e variados
desafios ainda pela frente.

O primeiro, mais caro e mais difí-
cil objetivo da missão já foi alcança-
do: garantir o "bilhete" da Agência
Espacial Europeia (ESA) .Após uma
competitiva seleção de projetos de
todo o continente, o satélite do IST
foi escolhido para integrar o próxi-
mo lote de CubeSats a enviar para o

espaço, onde serão colocados em
órbita pelos astronautas daEstação
Espacial Internacional (ISS) .

Além deste importante apoio,
que representa a maior fatia do or-
çamento (entre 500 mil e um mi-
lhão de euros) do projeto, aESAfor-

nece apoio técnico e o CubeSat- o

esqueleto, de medidas standardi-
zadas - daquele que será o satélite.
Mas tudo o resto será assumido
pela equipa portuguesa.

Apesar de estar em causa um
cubo com dez centímetros de lado,
o design é um trabalho multidisci-
plinar, que exige o melhor de cada
um. "Olhando para as dimensões,
parece fácil. Mas não é", garante
Rui Rocha, professor e investigador
do IST e líder da equipa de 15 ele-
mentos - aos quais se somam cin-
co coordenadores, dois colabora-
dores e 12 alunos - envolvidos nas
várias componentes do projeto. Na
realidade, diz, em termos de traba-
lho não há grandes diferenças para
a conceção de um satélite de gran-
des dimensões. "Tudo isto tem de
ser projetado para suportar as con-
dições a que o satélite estará sujeito
em órbita", explica.

Existe um grupo responsável
pelo design de todo o hardware, in-
cluindo os controladores, rádios,
sensores, fonte de alimentação e
até a mecânica, à base de imanes,
que permitirá ao equipamento po-
sicionar-se para captar energia so-
lar e comunicar. Outro grupo de-
senvolve todo o software, incluin-
do os sistemas de processamento e
comunicação digital. "O nosso ob-
jetivo foi sermos nós a fazer os sub-
sistemas todos. E esse foi um dos
aspetos que a ESA valorizou", conta
Gonçalo Tavares, coordenador dos
sistemas de comunicação.

Um dos motivos para esta opção
é o facto de o objetivo fundamental

do projeto ser dar formação às
atuais e futuras gerações de alunos
do IST. Mas, mesmo sabendo que
este será um projeto de duração li-
mitada - uma vez no espaço, o saté-
lite terá uma esperança de vida da
ordem dos seis meses -, a missão
tem uma finalidade concreta: testar
um sistema, igualmente concebi-
do pela equipa, que permitiria co-
locar os satélites ao serviço do con-
trolo de tráfego aéreo, monitori-
zando aviões em locais, a meio do
Atlântico, onde o controlo terrestre
é menos eficiente.
Um passo à frente do POSAT-1
Na realidade, o que esta equipa de
professores e investigadores, alu-
nos e ex-alunos do IST têm em

mãos é a vários níveis inédito em
Portugal.

O POSAT-1, lançado em 1993,
envolveu um consórcio de empre-
sas e universidades portuguesas,
teve o projeto liderado pelo cientista
Fernando Carvalho Rodrigues e é

assumido como o primeiro satélite
português. Mas, na realidade, o
equipamento foi construído na
Universidade de Surrey, em Ingla-
terra, e boa parte da tecnologia que
o manteve em funcionamento, até
deixar de comunicar em 2006, ti-
nha origem estrangeira. Nesse sen-
tido, defende Rui Rocha, este será
"o primeiro satélite construído por
uma universidade portuguesa".

Há outras diferenças para o
POSAT-1. Se esse satélite custou
cerca de cinco milhões de euros
(em valores da época) , com o go-
verno de então a assumir três mi-
lhões e os privados o remanescente,
o orçamento projetado pela equi-
pa do IST- já considerando o fun-
damental apoio da ESA- varia en-
tre os 500 mil e o milhão de euros,
dependendo dos apoios conse-
guidos.

Atualmente existem parcerias
com a Associação Portuguesa de
Amadores de Rádio para Investiga-
ção, Educação e Desenvolvimento
(AMRAD) - à qual estão associados
vários elementos da equipa -, o
Instituto de Engenharia de Siste-
mas e Computadores (INESC) e o
Instituto de Telecomunicações.
Mas ainda faltam mecenas - no-
meadamente no setor privado -
para que o projeto, já em fase avan-
çada, se concretize em pleno.

Combinação de competências
O projeto do satélite do Instituto
Superior Técnico está a ser desen-
volvido por alunos, professores e

investigadores com formações va-
riadas. Entre as diferentes áreas de
competência inclui-se, natural-
mente, a Engenharia Aeronáutica.
Um sinal de que este desafio junta
algumas das mais promissoras ca-
beças do país. No ano passado,
este curso do Técnico teve a nota
de entrada mais alta do país, su-
plantando a Medicina no topo da
exigência no acesso ao superior.



Balões testam a tecnologia
e ajudam na prevenção

Vários
dos atuais e antigos

estudantes do Instituto
Superior Técnico que es-

tão a participar no projeto do
IST Nanosat estão ligados a um
projeto mais antigo, ainda ati-
vo, chamado Balua. Como o
nome sugere, esta é uma ini-
ciativa que envolve balões.
Mais concretamente o envio
para a estratosfera de balões
de grande altitude, equipados
com tecnologia que os torna
capazes de prestar auxílio em
missões como a prevenção de
incêndios, a vigilância costeira,
estudos ambientais e fotogra-
fia profissional.

Estes balões controláveis de
elevada altitude têm também
constituído uma forma relati-
vamente económica de fazer
chegar à estratosfera projetos
de vários parceiros portugue-

ses, quer se trate de projetos de
âmbito escolar, como o realiza-
do em março deste ano com
alunos dos Salesianos do Esto-
ril, quer com fins publicitários
e de marketing, como aparce-
ria com o portal Landing Jobs,
em abril do ano passado, que
permitiu levar uma... sardinha
até ao espaço.

Atualmente, os balões estão
também a ser utilizados para
apoiar o projeto Nanosat. No-
meadamente ao nível dos tes-
tes de equipamentos. Em abril
deste ano, um balão foi envia-
do para o espaço de forma a
testar um conjunto de compo-
nentes eletrónicas, desenvolvi-
das no Instituto Superior Téc-
nico, que irão equipar o futuro
satélite.

Os equipamentos revela-
ram-se todos funcionais e o ba-

lão aterrou em Évora.

> Sala de trabalho > 0 centro de operações que dará apoio ao
satélite funciona no campus do IST, situado no Tagus Parque,
em Oeiras. Aqui estão vários rádios e controladores de antena

que vão seguir os movimentos do futuro satélite artificial.



"Localizar aviões onde
a capacidade a partir
de terra é mais reduzida"

Diogo Henriques, engenheiro ae-
ronáutico que integra a equipa res-

ponsável pelo desenvolvimento
do satélite do Instituto Superior
Técnico, diz que, apesar de o prin-
cipal objetivo do projeto ser educa-
tivo, os seus autores esperam pro-
var a eficácia da tecnologia que
permitirá localizar aviões em alto

mar, onde o controlo a partir de ter-
ra é limitado, e facilitar buscas em
caso de acidentes sobre o oceano.

O facto de estarem a trabalhar
com o Cubesat, da ESA, limita
o que podem desenvolver
ou mantêm bastante liberdade
e autonomia no projeto?
Com o Cubesat, a ESA estabeleceu
certas dimensões por unidade.
Nós temos uma unidade de dez
por dez mas é possível, combinan-
do unidades, ter dez de lado por dez,
20 ou 3o de altura... até oito unida-
des. Essa solução leva a que seja
mais fácil lançar um satélite. Passa
a haver uma uniformização, em
que se consegue juntar equipas de
todos os lados do mundo, e num
mesmo lançador, com este stan-
dard, fazer o lançamento com eco-
nomias de escala grandes, porque
todos cumprem aquelas dimen-
sões. O que lá vai dentro não é rele-
vante [para a Agência Espacial Eu-
ropeia] desde que o envelope, a es-
trutura, seja aquele.
Ou seja: todo o hardivarepode ser
definido pela vossa equipa...
O hardwareé inteiramente defini-
do por nós. Usamos ainda, por
uma questão de compatibilidade
com terceiros, um protocolo em
que há uma espécie de barramen-

to de comunicações e de alimenta-
ção. Por exemplo, existe uma ficha
que obedece a um standardpara
que se nós decidirmos comprar
por exemplo um módulo de bate-
rias tenhamos integrada toda a so-
lução. Se o quiséssemos, podería-
mos montar todo o satélite dessa

"A probabilidade
de um salvamento
depende da
precisão com que
procuramos e isto
[tecnologia] ajudaria
bastante"
forma, porque existem os encaixes
específicos.
Mas decidiram conceber a maio-
ria dos componentes, em vez de
os comprar, como sucede com
alguns projetos.
Sim, como uma vantagem. Apesar
de este não ser um projeto com in-
tuito comercial, imaginando que
todas as pessoas que voaram tive-
ram sucesso, isto torna-se um pro-
duto certificado em espaço. E é um
produto já com muitos testes que
fazemos em terra.
Têm também a grande ambição
de criar tecnologia que permitirá
apoiar a aviação civil, nomeada-
mente em zonas onde o controlo
de tráfego aéreo não funciona tão
bem. Em que consiste a tecnologia
que estão a desenvolver?
Permite atuar nas zonas onde a
capacidade de localização [dos
aviões] é reduzida, pelo facto de

não haver proximidade da terra.
É o caso do Atlântico e das zonas
mais remotas de África e mesmo
dos poios. Os casos mais relevan-
tes são os dos aviões desapareci-
dos, por exemplo na Malásia e da
Air France. Se tivéssemos esta tec-
nologia a voar saberíamos muito
mais precisamente onde é que eles

desapareceram, limitando extraor-
dinariamente a área de busca e sal-
vamento. E a probabilidade de um
salvamento depende diretamente
daprecisão com que procuramos
e isto ajudaria bastante. Claro que
o Cubesat é apenas para estudar a
viabilidade e os tipos de sinais que
se recolhem, porque para termos
uma cobertura constante seria
necessário replicar este conheci-
mento.
É um projeto-piloto que pode
levar a algo mais?
Exatamente, porque o esforço de
desenvolvimento de uma unidade
é incomparavelmente superior à

replicação depois dessa unidade.

Diogo Henriques é engenheiro
aeroespacial e um dos

responsáveis do projeto


