




dentes, dos quais não escapam nem
mesmo os países mais avançados,
como os Estados Unidos e a Rússia.
"Estamos num momento fundamen-
tal para definir os rumos e concepções
do programa espacial brasileiro", co-
menta João Evangelista Steiner, físico
da Universidade de São Paulo (USP)
que encerrou no final de dezembro
uma temporada de três anos como se-
cretário de coordenação das unidades
de pesquisa do Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT).

Tenta-se agora inverter uma
tendência histórica e dar
maior transparência ao
programa espacialbrasilei-
ro, ao mesmo tempo que

se promove maior integração com as
universidades, cuja participação no de-
senvolvimento de satélites e foguetes
tem sido bastante rara. Até agora, não foi
exatamente profícuo o diálogo mesmo
entre as duas instituições - uma militar
e outra civil- que conduzem a pesqui-
sa espacial:o Centro Técnico Aeroespa-
cial (CTA), subordinado ao Ministério
da Aeronáutica, responsável pelo de-
senvolvimento do VLS, e o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
ligado ao MCT, que cuida dos satélites.

O CTAe o Inpe se uniram em 1980,
com o início da Missão Espacial Com-
pleta Brasileira, que prevê a conquista
de autonomia no desenvolvimento e na
operação do veículo lançado r e de saté-
lites, em conjunto com a construção de
uma plataforma de lançamento, em
Alcântara, inaugurada em dezembro de
1989.A partir desse momento, embora
vizinhos, em São José dos Campos, o
CTA e o Inpe seguiram trajetórias dis-
tintas. Enquanto o Inpe ganhou tempo
no desenvolvimento de satélites por
meio de acordos internacionais de
transferência de tecnologia, ao CTA só
restou o caminho do trabalho solitário,
sob forte bloqueio internacional. Os
países que detêm a tecnologia de cons-
trução de veículos lançadores não a re-
passam nem a vendem, por razões es-
tratégicas. Afinal, o mesmo foguete
pode levar tanto um satélite quanto um
míssil de uso militar. Mas o bloqueio
também tem razões comerciais. Países
como Estados Unidos, França, China e
Rússia, que já contam com foguetes
próprios, não desejam um competidor
a mais nesse lucrativo mercado: para
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cada lançamento de satélite cobram-se
de US$ 15 milhões a US$ 25 milhões.

Reaproximação - A distância entre as
duas instituições pode ser, até certo
ponto, inevitável. "O Inpe não pode ser
acusado de participar de pesquisas com
finalidades bélicas, para não perde"!'a
credibilidade nos acordos internacio-
nais", alerta Leonel Fernando Perondi,
coordenador geral de engenharia e tec-
nologia espacial do Inpe. O problema é
que o isolamento, hoje, parece excessi-
vo, na visão de Luiz Bevilacqua, presi-
dente da Agência Espacial Brasileira
(AEB),órgão civil criado em 1994para
coordenar o programa espacial. Ligada
ao Ministério da Ciência e Tecnologia,
a AEBsubstituiu a Comissão Brasileira
de Atividades Espaciais, subordinada
ao Estado Maior das Forças Armadas, e
deu um caráter civil ao programa espa-
cial brasileiro, antes associado apenas
aos militares. "Estou procurando criar
canais mais ativos de comunicação en-
tre o CTA,o Inpe, as universidades e as
indústrias': diz Bevilacqua.

O esforço de reaproximação havia
começado, sem alarde, pouco antes do
desastre de Alcântara.No início de agos-

to, três meses depois de ter assumido
efetivamente a AEB, Bevilacqua havia
promovido um encontro no CTA com
representantes das duas instituições de
São José dos Campos e de cerca de 20
empresas que atendem ao programa es-
pacial- quatro delas já estão trabalhan-
do na chamada plataforma multimissão,
uma estrutura comum aos satélites a
serem lançados a partir de 2006. No en-
contro, segundo Bevilacqua, cada um
pôde expor o que fazia ou desejava fa-
zer, as dificuldades e os ressentimentos.
Seu plano é promover neste mês de ou-
tubro um encontro ainda maior, para o
qual devem ser convidados também pes-
quisadores de universidades e institutos
interessados em participar do progra-
ma espacial. "Há uma disposição tanto
do Inpe quanto do CTA de cooperar",
observa Bevilacqua, que abriu espaço
para pesquisadores de universidades in-
tegrarem a comissão coordenada pelo
CTA, que vai apurar as causas do aci-
dente de Alcântara. Pressionada por ins-
tituições científicas, a Câmara dos De-
putados anunciou a criação de uma
comissão independente para examinar
o desastre do final de agosto e promo-
ver uma ampla avaliação do programa



espacial brasileiro. "O programa espa-
cial brasileiro civil é reconhecido no
mundo todo porque houve continui-
dade, o que não se vê no programa mi-
litar, cujas equipes se mantêm, mas as
chefias se alteram com freqüência e se
perde ritmo de trabalho': diz Nelson de
JesusParada, que dirigiu o Inpe na épo-
ca da implantação da Missão Espacial-
mais tarde, entre 1993 e 1996, foi dire-
tor-presidente da FAPESP.

á no final dos anos 80 surgiram
sinaisde que seria difícilconciliar
os ritmos entre as duas institui-
ções à medida que se acentuava
a defasagem entre os cronogra-

mas e se tornava claro que o primei-
ro satélite do Inpe estaria pronto bem
antes do veículo lançador. Renato Ar-
cher, na época o ministro da Ciência e
Tecnologia, criou então uma vertente
puramente civil do programa: assinou
um acordo de cooperação internacio-
nal com a China para desenvolvimento
conjunto de satélites de sensoriamento
remoto, mais complexos que os proje-
tados no âmbito da Missão Completa
Brasileira.Apesar dos benefícios- o Bra-
sil já era um usuário habitual de ima-

gens de sensoriamento remoto -, o
acordo com a China causou um cons-
trangimento nas relações entre o Inpe e
o CTA, por representar a independên-
cia do Inpe em relação à Missão Com-
pleta e ao CTA.

Este mês, na China - O acordo com a
China resultou na construção do primei-
ro satélite sino-brasileiro de sensoria-
mento remoto, o CBERS-1(China-Bra-
zilEarth ResourcesSatellite),lançado de
Taiyuan em 1999 - com cinco anos de
atraso - pelo foguete chinês LongaMar-
cha 4. Provavelmente no final deste mês,
também de Taiyuan e novamente a bor-
do do Marcha 4, deve subir o CBERS-2,
cujo lançamento deve ser acompanha-
do por um grupo de 12 técnicos e pes-
quisadores do Inpe, que em agosto dei-
xaram a plataforma de Alcântara duas
horas antes do incêndio com o VLS.

O CBERS-2 ganha o espaço com
pelo menos dois anos de atraso em re-
lação ao planejado para substituir o sa-
télite anterior, cuja vida útil é de dois
anos. Réplica do anterior, com 1.450kg
e um corpo cúbico de 2 metros de lado
acoplado a um painel solar de 2,6 me-
tros de largura por 6,3 de comprimen-

to, o CBERS-2 também deverá entrar
em órbita polar, a 778 km de altitude.
Como o anterior, deverá enviar as ima-
gens que indicam o uso da terra ou os
espaços nos quais uma cidade ainda
pode crescer, por exemplo, com uma
resolução de 20 metros. "Já imaginou
se no final do ano o governo disser que
não sabe quanto se desmatou na Ama-
zônia?",indaga Gilberto Câmara, enge-
nheiro do Inpe que coordena o setor de
observação da Terra. "O CBERSé a ga-
rantia de que teremos imagens sobre o
território brasileiro': acrescenta, preo-
cupado com o fato de um satélite nor-
te-americano, o Landsat-7, outro assí-
duo observador da Amazônia, ter
parado de funcionar, após quatro anos.

Além dos satélites chineses, estão no
ar dois satélites de comunicação de da-
dos. O primeiro, o SCD-1 - um prisma
de base octogonal com 1 metro de diâ-
metro, 1,45de altura e 115kg-, entrou
em órbita em fevereiro de 1993, lança-
do da Flórida, Estados Unidos, por um
foguete norte-americano, o Pegasus.
Com uma vida útil estimada em um
ano, o SCD-1 continua em funciona-
mento, por consumir lentamente a
energia de sua bateria. Em 1998, um
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ano depois de o CTA ter lançado o pri-
meiro protótipo do VLS, que perdeu o
rumo e teve de ser explodido 65 segun-
dos depois de ter deixado o solo, o Inpe
pôs em órbita o SCD-2, com o mesmo
lançado r norte-americano. Ambos se
encontram a 750 quilômetros de altitu-
de, acompanhando a linha do Equador,
e captam e enviam a cada 100 minutos
informações meteorológicas (umidade
do ar e temperatura) e hidrológicas
(vazão dos rios e represas).

Aespeito .dos i~passes'A n~o
se questiona a unportancia
estratégica do programa
espacial para o País. Um
dos principais argumen-

tos apresentados em defesa do programa
por Bevilacqua, José Viegas, ministro da
Defesa, e pelo brigadeiro Tiago da Silva
Ribeiro, diretor do CTA, nas audiências
do Senado e da Câmara, é que a exten-
são territorial exige monitoramento con-
tínuo, em nome da segurança e da so-
berania do país. "Não há país grande
como o Brasil sem um programa espa-
cial ambicioso", reforça Steiner. Além
disso, Alcântara é uma das bases de lan-
çamento mais bem posicionadas do
mundo - a proximidade com a linha do
Equador permite o aproveitamento da
força de rotação da Terra e a economia
de combustível- e, é consenso, não de-
veria ser aproveitada apenas para pôr
em órbita satélites estrangeiros.

Outro ganho do programa é o La-
boratório de Integração e Testes (LIT)
inaugurado em 1978 para apoiar a pes-
quisa espacial. Parada lembra-se de
como foi difícil montar esse laborató-
rio, que simula as condições que os sa-
télites enfrentarão lá em cima - com
variações de temperatura de 70° negati-
vos para 70° positivos em menos de
duas horas -, além de fazer de 20 a 30
testes para fabricantes de objetos tão
díspares como telefones celulares, equi-
pamentos médicos ou automóveis.
"Ninguém queria transferir tecnologia
nem vender os equipamentos, que
eram considerados de segurança nacio-
nal", diz Parada, que conseguiu ajuda
do governo francês, após insistentes re-
cusas dos norte-americanos. "No fim,
com muita diplomacia e muito cuida-
do, conseguimos."

Sob a lua soviética . O que está em
jogo neste momento é como conduzir a
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pesquisa espacial no Brasil. Steiner
lembra que o programa espacial
norte-americano também estava
dividido entre vários ministérios
quando os então soviéticos, mais
ágeis, inauguraram a corrida espa-
cial em outubro de 1957 lançando
o Sputinik 1, o primeiro satélite ar-
tificial a entrar em órbita. Semanas
depois, subiu o Sputinik 2 com a
cachorra Laika, o primeiro ser vivo
a ir para o espaço. Em dezembro
desse mesmo ano, os Estados Uni-
dos lançaram seu primeiro satéli-
te, o Navy Vanguard, que explo-
diu. Como a partir daí a corrida
espacial confundiu-se com a cor-
rida armamentista, alimentando o
conflito político entre os Estados
Unidos e a União Soviética, o pre-
miê Nikita Krushev aproveitou a
chance para provocar: "A América
dorme sob a lua soviética': Em respos-
ta, no ano seguinte o governo norte-
americano criou a Nasa, uma institui-
ção civil, com o propósito de agilizar e
centralizar a pesquisa espacial, e em
1969 pôs o homem na Lua.

Também se critica o fato de o pro-
grama espacial brasileiro estar sujeito à
Lei nO 8.666, ou lei das licitações, que
exige a abertura de concorrências públi-
cas para compras ou contratação de
serviços. "O programa teria de ter flexi-
bilidade para escolher as empresas por
critérios técnicos, não por preço': rei-
vindica Perondi, do Inpe. Segundo ele,
o controle dos gastos poderia ser feito
por meio de auditorias externas. "Nes-
sa área, cada produto é único", diz.

Num plano mais amplo, questiona-
, se o próprio papel das instituições. Não
se tem ao certo, por exemplo, se a Agên-
cia Espacial Brasileira deveria realmen-
te permanecer ligada ao Ministério da
Ciência e Tecnologia, como o Inpe, ou
retornar, com mais autonomia, à Presi-
dência da República, à qual era inicial-
mente vinculada. Nas semanas seguin-
tes ao acidente de Alcântara, os jornais
de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília
publicaram uma série de artigos ques-
tionando os rumos do programa espa-
cial. "Seria difícil questionar a dedica-
ção e a competência do pessoal do
CTA", escreveu na Folha de S. Paulo o
brigadeiro-do-ar Aldo Vieira da Rosa,
fundador do Inpe e hoje professor emé-
rito da Universidade Stanford, nos Es-
tados Unidos. "Poderíamos, quando
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Peças da plataforma
multimissão: estrutura
única para satélites
com missões diferentes

muito, examinar se lá é o local mais
adequado para o desenvolvimento de
foguetes ou se tal atividade deveria ser
contratada com indústria privada.'"

Acordos· Em conseqüência dos nós
que agora se procura desatar, o progra-
ma espacial brasileiro acumulou um
atraso estimado em pelo menos 20
anos. "Até os anos 80, tínhamos. um
programa espacial tão avançado quan-
to o da Índia': comenta Perondi. "Hoje,
a Índia já tem capacitação integral na
construção e no lançamento de fogue-
tes e de satélites de sensoriamento re-
moto, científicos, meteorológicos e de
telecomunicações." O governo da Índia
tem dedicado cerca de US$ 400 milhões
por ano ao programa espacial, motiva-
do, é verdade, pela perspectiva de guer-
ra iminente com um de seus vizinhos, o
Paquistão. Sem um inimigo à vista, o
governo brasileiro destinou ao progra-
ma, este ano, cerca de US$ 35 milhões.
Mas pode haver mais no ano que vem.
Bevilacqua e José Viegas, convocados
para explicar o programa e o acidente
de Alcântara no Senado e na Câmara
dos Deputados, aproveitaram as au-
diências para reivindicar um reforço
orçamentário de US$ 130 milhões para
o próximo ano, aos quais se somariam



s
e
r

os US$ 40 milhões a princípio já asse-
gurados.

IS Bevilacqua tem trabalhado
intensamente em acordos
de cooperação internacio-
nal que permitam ao pro-
grama espacial avançar mais

rapidamente. No momento, o mais
promissor é costurado com o governo
da Ucrânia, interessado em usar a base
de Alcântara para realizar os testes fi-
nais do seu lançador, o Ciclone 4. Já em
fase final de redação, o acordo seria as-
sinado, de acordo com o presidente da
AEB, com a vinda ao Brasil do presi-
dente da Ucrânia, Leonid Kuchma, pre-
vista para este mês. Essa é uma das ra-
zões pela qual se deseja reconstruir a
torre de lançamento, o mais rapida-
mente possível, e começar a fabricação
de outro protótipo do veículo lançador.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
afirmou logo após o acidente e reiterou
semanas depois que o quarto VLS de-
ve ser lançado até o final de seu manda-
to, em 2006.

Os ucranianos teriam interesse
em aumentar a força exercida pelos
foguetes do lançador Ciclone 4 com
dispositivos adotados no VLS brasi-
leiro, segundo Bevilacqua. Teriam tam-
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bém proposto o desenvolvimento con-
junto de combustível líquido, adota-
do internacionalmente, junto com os
propelentes sólidos, nos foguetes que
põem satélites em órbita. Para parti-
cipar do mercado de colocação de
satélites de constelações de órbita bai-
xa será necessário desenvolver veí-
culos que utilizem apenas a propulsão
líquida, ou, em uma solução-mista, tam-
bém a sólida, reconhece, em um artigo
na revista Parcerias Estratégicas, o bri-
gadeiro-do-ar Tiago da Silva Ribei-
ro, diretor do CTA, que, procurado pela
revista Pesquisa FAPESP, não respon-
deu às questões enviadas.

Até agora, o CTA conhece apenas a
produção de combustível sólido, esco-
lhido no início da Missão Completa
pela perspectiva de poder ser usado
também em mísseis balísticos e por
apresentar semelhanças com os explo-
sivos de alta energia - os combustíveis
líquidos são de manuseio mais com-
plicado. Tratava-se de uma decisão
coerente com os objetivos militares e
com os interesses comerciais de um
grupo de empresas de São José dos
Campos, que nos anos 80 era um cen-
tro exportador de armamentos, prin-
cipalmente para o Oriente Médio. O
foco na indústria bélica, porém, difi-

cultou o acesso a tecnologias de uso
civil dos próprios lançadores, cujo
desenvolvimento permanece sob o cu-
idado exclusivo do CTA. "Somos pri-
sioneiros do passado", comenta Gilber-
to Câmara, do Inpe.

Por enquanto, o programa espa-
cial brasileiro oscila entre cenários
distintos. O primeiro deles implica a
continuidade do modelo atual: o CTA
consegue recursos para reconstruir o
VLS e a base de Alcântara e lançar ou-
tro protótipo em 2006. Como se-
gunda alternativa, o Brasil estabelece
acordos de cooperação internacional
que levem a um projeto totalmente di-
ferente do lançador. Na terceira op-
ção, o País adota o exemplo da Índia,
procura recuperar o atraso, amplia bas-
tante o orçamento do programa e ini-
cia um projeto novo de VLS, com uma
revisão completa dos objetivos do
programa e do país e uma sinergia en-
tre a pesquisa civil, militar e univer-
sitária. Outro caminho seria desistir
de construir lançadores próprios, como
o Canadá e a Argentina, e concentrar-
se nas tecnologias de satélites e suas
aplicações. Na quinta saída, talvez ain-
da mais improvável de acordo com a
realidade atual, o Inpe e parte do CTA
seriam unificados, sob o comando
da AEB, que passaria a ter o comando
efetivo do programa espacial. Os pró-
ximos meses serão decisivos para de-
finir o quanto vai mudar a pesquisa
espacial no Brasil. •
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