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Barreiras técnicas, financeiras e políticas 
dificultam a expansão humana no espaço.
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Novas e 
melhores 

tecnologias 
poderão 

assistir na 
transposição 
das barreiras 

técnicas.



A exploração do Espaço cativa um grande número de 
pessoas que não está ativamente envolvida.

Muita gente que está de 
fora tem habilidades 

relevantes ao avanço da 
exploração e 

desenvolvimento 
espacial.



Existem atividades significantes em governos, 
academia, industria, e no setor não lucrativo.

O trabalho porém é 
geralmente duplicado ou 
falta foco adequado para 

fazer uma verdadeira 
contribuição.



Industria Espacial
• Mercado global de 

$257 billhões em 2008
• 32% governos 
• 68% privado
• NASA – $17.3B
• ESA - $4.7B
• India - $860M
• Brasil - $130M 

rocketplane.com
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Novas Empresas
www.spacefrontier.org
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Tecnologias de informação e 
comunicação estão desenvolvendo 

rapidamente.

Elas facilitam o desenvolvimento 
colaborativo do Espaço.

Fácil compartilhamento de 
modelos, ferramentas, métodos, 

resultados, projetos, e outros 
conhecimentos.
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provê foco no tipo de trabalho 
que vale a pena se engajar.

Habilitando individuo ou grupo a construir mais 
diretamente em cima de trabalho realizado,



A oportunidadeoportunidade de contribuir para a 
exploração espacial provê inspiração inspiração e  
incentivoincentivo para aprender habilidades de 
matemática, ciência e engenhariamatemática, ciência e engenharia.
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EVA
Um Caso de Inspiração e Oportunidade

www.gemasdaterra.org.br
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Alpha Town - Um Sonho
• L4 e L5 são pontos de equilibrio gravitacional 

localizados na órbita da Lua e equidistantes da 
Terra e da Lua. 

• Um objeto colocado em órbita em L5 (ou L4) 
permanecerá lá indefitivamente sem precisar de gastar combustível 
para mantê-lo na sua posição.

• Wernher von Braun produziu desenhos de estações espaciais 
rotacionais no anos 50. Gerard K. O'Neill levou a idéia adiante e 
visualizou grandes habitações humanas rotativas com um ambiente 
semelhante ao da Terra dentro de sua superficie, com gravidade 
artificial produzida pela sua rotação.

• Estruturas com dezenas de kilômetros de tamanho poderiam ser 
construidas com material minado na Lua e asteróides para evitar o 
alto custo de lançamento da Terra devido a alta gravidade. 

• Uma colonia de 10.000 pessoas em L5 ou L4 seria fácilmente 
realizável - www.nss.org/settlement/L5news/L5history.htm



A chancechance de se envolver em atividades de 
exploração do Espaço faz de uma pessoa um 

grande apoiadorapoiador dessas iniciativas.



O acesso a uma base comum de recursos livresbase comum de recursos livres 
permitirá a governos, industria e academia a focalizar nos 
aspectos verdadeiramente inovadores ao invés de ter que 

recriar capacidades existentes.
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O Brasil na Vanguarda
• Projetos de Software do 

• Instituto Nacional de Pesquisa Espacial – INPE
•

• www.terralib.org
• www.terrame.org

• www.haskell.org/haskellwiki/TerraHS
• www.dpi.inpe.br/geodma/

http://www.terralib.org/
http://www.terrame.org/
http://www.haskell.org/haskellwiki/TerraHS
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DevelopSpace
• Iniciativa de cidadãos 

interessados na exploração livre 
do Espaço.

• Organização não lucrativa criada 
para se dedicar a criação dos 
fundamentos técnicos das 
atividades humanas no Espaço.

• Objetiva aplicar o conceito de 
Conhecimento Livre a 
empreendimentos espaciais.

• Aberta a uma grande variedade 
de contribuições

• Provê infraestrutura de 
hospedagem e um banco de 
conhecimento sobre o Espaço 
em:

www.DevelopSpace.net
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Obrigado!
Marco Figueiredo

mafigueiredo@loyola.edu

marco@gemasdaterra.org

Skype: marcofig

Twitter: marcofig

mailto:mafigueiredo@loyola.edu
mailto:marco@gemasdaterra.org
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