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»MAXMILLIANOMELO

A
pesar de ser conheci-
da por muitos como a
“década perdida”, devi-
do à redução dos in-

vestimentos, os anos 1980 são
de suma importância para a ex-
ploração espacial, já que foi
nesta época que o homemdes-
cobriu que a disputa não era a
maneira mais racional de ex-
plorar o espaço. Num período
de crise econômica, os orça-
mentos espaciais se tornaram
mais realistas e equilibrados e,
quando a Guerra Fria teve seu
ponto final, soviéticos e ameri-
canos finalmente puderamdar
asmãos e iniciar uma das coo-
peraçõesmais importantes da
exploração espacial mundial
até hoje. Essa visãomenos im-
perialista do espaço botou a
Terra no centro da exploração
do cosmos. Se antes o objetivo
era chegar cada vezmais longe,
agora o desejo dos astronautas
que alcançavam o céu era en-
tender melhor como se vive
aqui embaixo. Começava a era
dos satélites e telescópios.

O principal fruto do período
maispragmáticodosprogramas
de exploração do cosmos foi o
surgimento dos ônibus espa-
ciais—naves reutilizáveis, pre-
paradas para decolar, colocar
satélites e telescópios emórbita
e pousar de volta na Terra. Ao
contrário do que acontecia até
então,quandoparacadavooes-
pacial uma nova nave tinha de
ser construída e, no retorno ao
planeta, ao invés de pousar, o
veículo espacial era“jogado” no
mar, a tecnologia dos ônibus es-
paciais permitia um pouso no
solo, prolongandoavidaútil das
naves por décadas. “A idéia era
executar mais de 100 voos por
ano, transformando as viagens
espaciais emalgo simples como
viagens de avião”, explica o pes-
quisador da história espacial Jo-
séMonserrat.

O objetivo da durabilidade
foi alcançadopelos engenheiros

daNasa.Doscincoônibusespa-
ciais construídos entre 1981 e
1992, ao custo deUS$ 2 bilhões,
três deles—Endeavour, Disco-
very e Atlantis— chegaram em
operação a 2010. O Columbia
explodiu enquanto voltava à
Terra em 2003 e o Challenger,
enquanto decolava, em1986. Já
dopontode vista econômico, os
ônibus espaciais não foram tão
rentáveis quanto esperado. As
centenas de missões anuais
nunca aconteceram e a Nasa
conseguiu, nomáximo, fazer 10
voos anuais com seus veículos
reutilizáveis.

A emergência de uma nova
ordemmundial se refletiu tam-
bém na exploração espacial.
ComofimdaGuerraFria, acon-
corrência pela presença no es-
paço deu lugar à cooperação.
Em ummundomais próximo
da paz, União Soviética e Esta-
dosUnidos começarama traba-
lhar juntos pela conquista espa-
cial. “O que favoreceu o desen-
volvimentodas duas partes, evi-
tando que houvesse trabalho
duplicado”, explica o presidente
da Agência Espacial Brasileira,
CarlosGanem.“Assim,cadapaís
passou a desenvolver parte da
tecnologia e a usufruir de todos
os resultados. Essemodelo pro-
vou ser omais viável até hoje”,
completaGanem.

Mais nações se arriscaram
na órbita da Terra. Quebrando
omonopólio EUA-URSS, a Eu-
ropa e países como o Brasil, o
Japão e a China começaram a
desenvolver seus artefatos es-
paciais. “Ao longo destes anos,
tivemos feitos notáveis, mas
pagamos um alto preço para
melhorar nossa tecnologia”,
afirma o porta-voz da Agência
Espacial Japonesa ( Jaxa),
Makoto Miwada. “Nosso co-
nhecimento científico tem si-
do aberto a outros países por
meio de artigos científico. Isso
pode ajudar alguns países a
desenvolverem novas tecnolo-
gias”, opinou Miwada, em en-
trevista ao Correio.

Coma redução dos orçamentos, anos 1980 forammarcados pelo surgimento das naves reutilizáveis

“Este é o último dia, salvo
circunstâncias imprevisíveis,

que não haverá presença
humana no espaço”.

Richard Le Brode, diretor de
vôo americano da Estação

Espacial Internacional (ISS),
antes do lançamento da

missão que levaria os
primeiros astronautas à ISS.

Umônibus espacial Atlantis, que fez a última viagemem2010: novas naves ainda emanálise


