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A França no centro da missão espacial Rosetta: um desafio tecnológico único
A sonda Rosetta, missão internacional da agência espacial europeia, prepara-se para descobrir
a evolução do sistema solar desde o seu aparecimento, graças à análise do cometa
67P/Tchourioumov-Gerassimenko, uma bola de gelo de 4 km de diâmetro. Fortemente
comprometida com o projeto desde sua origem, a França, através do centro nacional de estudos
espaciais (CNES), é o principal contribuinte, com a Alemanha, para a missão Rosetta, com um
valor total de cerca de 1,3 mil milhões de euros. Dadas as suas numerosas cooperações com
todas as potências espaciais mundiais, o CNES desempenha um papel determinante na
diplomacia econômica.
Pela primeira vez, uma sonda espacial acompanhará um cometa durante mais de um ano, até ao ponto
da sua órbita mais próxima do Sol e, sobretudo, tentará, antes de meados de Novembro de 2014,
colocar um robot chamado Philae. O local exato onde o aterrissador Philae deverá pousar será a zona J,
situada no pequeno lobo do cometa Tchouriounov-Gerassimenko, que tem o nome dos cientistas
ucranianos que o descobriram em 1969.
Levada a cabo sob a responsabilidade da agência espacial europeia, a missão internacional Rosetta
beneficia de uma importante participação francesa.
Para Jean-Yves Le Gall, presidente do CNES, “A missão Rosetta é o maior acontecimento espacial de
2014... O CNES, comprometido com essa missão desde o seu início, mantém agora uma vigilância firme, a
partir do centro espacial de Toulouse e prepara o seu contacto com o núcleo do cometa, no final do ano”.
O CNES é o estabelecimento público encarregado de propor ao governo a política espacial francesa e
de executá-la na Europa.
O conhecimento do CNES foi, efetivamente, utilizado em todas as fases do projeto não apenas junto aos
cientistas e industriais franceses, mas também dos seus parceiros internacionais. Assim, o CNES
interveio desde os estudos preliminares até às operações, passando pelo fornecimento de
instrumentos e de componentes de alta capacidade, tanto no que diz respeito ao orbitador, como ao
aterrissador.
A missão Rosetta mobilizou mais de 300 cientistas em toda a Europa, entre os quais os de muitas
equipes francesas. Rosetta, que funciona unicamente com energia solar, sobrevoou três vezes a Terra e
uma vez Marte, ou seja, mais de 6,5 mil milhões de quilómetros, desde o seu lançamento em Kourou
(Guiana), em 2004, por um foguete Ariane 5.
Uma vez pousado, o aterrissador Philae (com o peso de 100 kg) no núcleo do cometa, o orbitador
Rosetta, nave principal da missão, prosseguirá o seu estudo do cometa pelo menos até Dezembro de
2015. “O interesse em ficar muito tempo na proximidade do cometa, é o de poder estudar a emergência
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da sua atividade e a sua evolução à medida que ele se aproxima e depois se afasta novamente do Sol”,
explica Francis Rocard, responsável do programa Rosetta para o CNES.
Esta missão de arqueologia espacial deve o seu nome à pedra de Roseta, que permitiu ao francês
Champollion decifrar os hieróglifos egípcios no princípio do século XIX.
A França, através do CNES é, com a Alemanha, o país que mais contribui para a missão Rosetta.
Verifica-se assim uma participação francesa em oito dos onze instrumentos científicos do orbitador.
No que diz respeito ao aterrissador Philae, o CNES assume a importante responsabilidade das
operações no Centro de missão científica. O organismo francês fornece, além disso, a pilha e as baterias
capazes de se manterem durante mais de dez anos no espaço a uma temperatura média de -40°C. O
CNES assegura assim a coordenação do desenvolvimento da participação francesa nas experiências
científicas que foram realizadas pelos laboratórios do CNRS-INSU, do Observatório de Paris e de
Toulouse III – Paul Sabatier.
O sector espacial francês, sector de excelência, acelera o desenvolvimento da indústria nacional e
internacional. Os satélites a propulsão eléctrica fazem parte dos 34 projetos retidos pelo governo
francês a título da Nouvelle France Industrielle*. Segundo o CNES, “com 30 euros por ano e por
habitante, a França tem o segundo orçamento anual por habitante consagrado ao espaço civil, depois dos
Estados Unidos”. O CNES aplica 80% do seu orçamento através das empresas francesas e 40% da
indústria espacial europeia está localizada em França. O sector espacial regista 16 000 empregos em
França, aos quais se juntam 9 000 empregos directos e indiretos na Guiana. No total, com 20 euros de
resultados económicos por cada euro investido, a inovação espacial representa, com efeito, uma
alavanca considerável para a indústria, a economia, a investigação e as políticas públicas.
Perante as grandes potências espaciais (Estados Unidos, Índia, China, Japão), o CNES desenvolve
numerosas cooperações, que o põem em contato com as melhores competências mundiais e que lhe
permitem participar em projetos de valor agregado muito elevado: exploração de Marte com Marte
2020, aprovisionamento da estação espacial internacional ISS com o ATV Georges Lemaître, detecção
dos sobressaltos gama com a missão SVOM. “Estamos em todas as frentes, acumulamos sucessos… temos
a firme intenção de avançar nesta via porque, mais do que nunca, o CNES quer continuar a ser um vetor
de inovação e que a ciência faça com que a inovação aumente”, concluiu Yves Le Gall.

Annik Bianchini
Sites Internet :
www.cnes.fr : Centre National d'Etudes Spatiales (CNES)
www.esa.int : Agence Spatiale Européenne (ESA)
* Apresentada pelo Presidente da República, em 12 de Setembro de 2013, a “Nouvelle France industrielle” é um
programa de apoio a 34 filiais de futuro, com um forte potencial de crescimento e de inovação. Dos drones para a
renovação térmica dos prédios, aos têxteis inteligentes ou ao hospital digital, cada filial recebeu o seu roteiro. Este
roteiro prepara as ações públicas e privadas a executar os papéis dos diferentes atores; as alavancas financeiras,
regulamentares e tecnológicas a acionar e os objetivos a atingir.
N.B : As opiniões expressas neste artigo, que visam informar sobre as realidades da França contemporânea, não têm qualquer caráter oficial.
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