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         Alaor chaves 

 

O alto custo das expedições espaciais 

 

A corrida espacial iniciada pela URSS e EUA no final dos anos 1950 revelou ser um 

jogo caríssimo. Desde sua fundação, em 1958, a NASA despendeu US$1,32 trilhões em 

dinheiro atual, quase tudo na conquista do espaço. Na tentativa de se manter pelo menos 

próxima dos EUA na tecnologia espacial, nos anos 1980 a URSS chegou a despender 1,5% 

do seu PIB nessa aventura – é como se os EUA despendessem hoje US$300 bilhões anuais! 

Há de se reconhecer que a astronáutica é inerentemente cara. Para praticá-la, é 

necessário desenvolver muitas tecnologias não disponíveis, algumas das quais sequer 

antevistas na formulação de um novo grande projeto. Na URSS, que desenvolveu altíssima 

competência nesse campo, o Kremlin definia os programas e encomendava tudo que era 

necessário – foguetes lançadores, naves, combustíveis, materiais avançados, eletrônica etc. 

– ao seu próprio complexo estatal fabricante de armas, aviões e astronaves. Com a 

dissolução da União Soviética, quase todo o espólio do sistema aeroespacial ficou nas mãos 

da Rússia, mas as encomendas caíram 80%, o que causou perda equivalente da força de 

trabalho especializada na área. Praticando salários muito baixos e criando parcerias com 

países estrangeiros que lhes faziam encomendas, 5 empresas privadas aeroespaciais 

sobreviveram, das quais a RKK Energiya é de longe a maior e mais qualificada. A partir de 

2000, o programa espacial foi revigorado por Putin, e o país voltou a ser um protagonista na 

área. 

Nos EUA, até recentemente, os programas espaciais eram inteiramente definidos 

pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), uma agência do governo. 

Agências espaciais análogas à NASA existem em várias partes do mundo. Destacam-se a 

Agência Espacial Federal Russa (OCKOCNOC), a Agência Espacial Europeia (ESA), a 

Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) e a Agência Espacial Nacional da 

China (AENC). Os foguetes e naves espaciais usados nesses programas estatais são 

encomendados a empresas, quase sempre privadas. Exceção importante ocorre na China, 

onde esses veículos são projetados e construídos pela empresa estatal China Aerospace 

Science and Technology.  

  

Excedentes de custos 

 

Elevados excedentes de custos (cost overruns) são comuns em grandes projetos, 

especialmente em programas financiados por governos. Podem ter origens diversas, dentre 

elas antevisão otimista do tempo e do dinheiro necessário para romper as barreiras 

tecnológicas do projeto, má gestão, e corrupção. No caso específico dos projetos de defesa 

e espaciais norte-americanos, há um gerador conhecido de excedentes. O Pentágono ou a 

NASA faz encomendas a empresas privadas, após concorrência baseada em custos. Os 

custos oferecidos pelas empresas vencedoras revelam-se irreais, mas podem ser 

reajustados mediante planilha de custos. Há manobras diversas nesse arranjo, controlado 



por uma aliança informal entre as empresas militares, a burocracia (agências do governo, 

como o Pentágono) e o Congresso. No seu discurso de despedida em 17 de janeiro de 1961, 

o presidente norte-americano Edwin Eisenhower deu o nome de Complexo Industrial-Militar 

a esse arranjo. A NASA não é citada por Eisenhower em seu discurso, mas muitas das 

principais empresas que ela contrata também são contratadas pelo Pentágono.  

Eisenhower disse que o trio que manipula o Complexo Industrial-Militar é um triangulo 

de ferro (iron triangle), e que ele desempenha um papel central na política pública norte-

americana. Como em qualquer burocracia, é da índole das agências governamentais crescer 

e aumentar sua influência. O orçamento do Pentágono já ultrapassou US$700 bilhões, cerca 

de metade de tudo o que se gasta em defesa no mundo. O da NASA ultrapassa US$20 

bilhões, mas a agência luta para reaver parte dos valores da década de 1960, que em valores 

atualizados pela inflação foram o dobro disso. O desempenho dos EUA nos setores espacial 

e de defesa, embora seja o melhor do mundo, não é condizente com esses enormes 

dispêndios. Vários analistas apontaram que arranjos análogos ao do Complexo Industrial-

Militar atuam ou atuaram em vários países (ver Military-Industrial Complex, Wikipedia).  

Acomodadas no arranjo em que os contratos com o governo são feitos com base em 

oferta irreal de custos, que posteriormente podem ser corrigidos, as empresas não têm 

desafios que as levem a reduzir custos. Como veremos, no setor espacial há mudanças que 

poderão promover bem melhor a concorrência e a seleção das empresas mais inovadoras. 

 

Empresas com iniciativas próprias no setor espacial 

 

Desde o início do presente século, um significativo número de empresas espaciais 

privadas foi criado para atuar fora da patronagem de agências espaciais governamentais. 

Elas formulam seus próprios projetos, com os quais irão prosperar ou fracassar. Destacam-

se nesse novo cenário a China, que já tem cinco empresas com esse tipo de atuação, e os 

EUA, com um número ainda maior delas. As empresas chinesas são bem recentes e ainda 

estão no estágio de produção de pequenos foguetes capazes de colocar em órbitas 

terrestres baixas (LEO) cargas de até 200 kg. Mas avançam muito rapidamente, como vários 

outros setores de alta tecnologia na China atual, e podem nos trazer grandes surpresas. Nos 

EUA, avança de forma espetacular a SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.), 

fundada em 2002 pelo visionário Elon Musk, físico, inventor e empreendedor norte-

americano de origem sul-africana. Elon é o mesmo que tem revolucionado a tecnologia de 

carros elétricos por meio da Tesla Motors. 

Já ao fundar a SpaceX, com capital de US$100 milhões, Elon incluiu nos seus 

propósitos colonizar Marte e baixar os custos das expedições espaciais. Muitos previram 

que ele falharia miseravelmente. Mas já em 2009, a SpaceX pôs em LEO o satélite 

RasakSAT, da Malásia, pelo que cobrou US$9 milhões. Usou para isso o foguete Falcon 1, 

projetado, com motores e tudo, por Musk, e desenvolvido ao custo de US$90 milhões.  

Neste mês, a empresa acoplou sua cápsula Crew Dragon, com capacidade para levar 

7 tripulantes, à Estação Espacial Internacional (EEI), e a fez retornar à Terra, com segurança. 

Não levou passageiros, apenas um carro Tesla com um boneco trajado de astronauta, pois 

ainda não tem aprovação para levar astronautas à EEI. Mas será a encarregada de levar 

suprimentos à EEI e realizar a troca dos 6 astronautas-pesquisadores da Estação. Fará isso 

a um preço por viagem de US$90 milhões, 11 vezes menos que o custo de cada viagem do 

aposentado Ônibus Espacial.  



Para lançamento da cápsula Crew Dragon, a SpaceX usou seu foguete Dragon 

Heavy, o mais possante em atividade, com capacidade para colocar em LEO 64 toneladas 

de carga útil. No desenvolvimento do foguete e da cápsula, foram gastos US$6,8 bilhões. 

Estima-se que a NASA, com seu sistema de encomendas, gastaria pelo menos 4 vezes isso. 

O Dragon Heavy é inteiramente recuperável, capaz de fazer 10 viagens com um mínimo de 

manutenção e mais de 100 viagens com manutenções mais amplas. Faz verticalmente tanto 

decolagem como pouso. 

 

Colonização de Marte 

 

A colonização de Marte há muito tem sido matéria de considerações.  Agora a ideia 

parece bem próxima de ser realizada. A Starship (figura 1), nave de aspecto futurístico e 118 

metros de comprimento, já foi montada numa estação de lançamento da empresa, no estado 

do Texas. Será capaz de pousar em Marte e retornar à Terra, transportando 100 

passageiros. Segundo Elon, sua primeira viagem será à Lua, em 2023. Já em 2024, viajará 

a Marte, e na década de 2020 lá será instalada uma colônia de humanos. O discurso 

completo de Elon sobre o assunto lembra bastante o que foi dito por Isaac Asimov, de quem, 

na infância, Leon foi leitor assíduo: é preciso plantar uma semente externa para o caso de 

uma grande catástrofe em nosso planeta. Se houver uma nova idade de trevas, que ela seja 

mais curta (citado de memória). 

 

 
Figura 1 – Foto da Starship publicada em janeiro por Elon Musk em seu Twiter. 

 

  



Internet via espaço 

 

 As telecomunicações via satélite começaram em 1964, quando as Olimpíadas 

de Tóquio foram em parte transmitidas pelo satélite Syncom 3, da Hughes Space and 

Communications. Hoje, há 2.134 satélites de telecomunicações em atividade, que 

retransmitem sinais de TV, de rádio, e de telefone. A maioria deles opera em órbitas 

geoestacionárias, a cerca de 36 mil km da superfície terrestre, sobre a linha do equador. A 

essa altitude, o satélite leva 1 dia para completar cada órbita. Por isso, se orbita sobre a 

linha do equador, visto de um dado ponto da Terra ele ficará estacionado na mesma posição. 

Nesse caso, uma antena que lhe envie seu sinal ou receba o sinal retransmitido não 

precisará mudar sua posição para tê-lo no foco. Mas os satélites geoestacionários (SGE) 

têm uma severa inconveniência. A intensidade do sinal que enviam à Terra decai com o 

quadrado da distância, e chega até nós com intensidade 82 mil vezes menor do que um sinal 

equivalente enviado por um satélite em LEO, digamos, a 400 km de altura. Esse último tipo 

de satélite é visível na Terra em um círculo com cerca de 1 mil km de raio, centrado em um 

ponto que dá uma volta na Terra a cada 1 hora e meia. Uma alternativa viável aos SGE são 

constelações de satélites em LEO. Se os satélites da constelação forem suficientemente 

numerosos, pelo menos um deles, em um dado momento, estará em contato com um dado 

emissor ou receptor localizado em qualquer local da terra, exceto em latitudes extremas. 

Com base na sua capacidade de pôr em órbita satélites a custo muito reduzido, a 

SpaceX planeja desenvolver uma internet que trafegue pelo espaço. Já tem permissão da 

Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos para criar a Starlink, uma 

constelação de satélites capaz de levar a internet a qualquer local habitado da Terra. 

Inicialmente, a Starlink terá 4225 satélites, em órbitas de altitude entre 1100 e 1300 km, e 

será capaz de enviar 1 Gbps de informação. O objetivo da empresa é que pelo menos 

metade do tráfego da internet passe pelos seus satélites, e seus diferenciais serão 

acessibilidade, preço e velocidade. O programa não é interessante só para pessoas ainda 

sem acesso à internet. Ocorre que, como o sinal enviado por fibras ópticas viaja a velocidade 

menor do que a da luz, entre locais distantes o sinal enviado através do espaço chega mais 

rápido; isso interessa muito ao setor de negócios, especialmente o setor financeiro, para o 

qual velocidade é lucro, e milésimos de segundo podem fazer a diferença.  
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