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uando Yuri Gagarin, o primeiro ser
humano a abandonar os limites da Ter-
ra, olhou para trás e a viu de fora,
sua visão de mundo mudou para sem-

pre: “Vi pela primeira vez como o nosso planeta
é bonito”, comentou, ao retornar. “Humanida-
de, vamos preservar e aumentar esta beleza, ao
invés de destruí-la.”

Desde então, muitos astronautas relataram sen-
timentos semelhantes, apontando a necessidade de
proteger um planeta que de repente lhes pareceu
mínimo, frágil e solitário no universo.

Recentemente, o astronauta americano Scott Ke-
lly observou que olhar o planeta do alto transfor-
ma a pessoa “mais num ambientalista”. Kelly pre-
senciou algo que não seria visível na época de Ga-
garin: a partir da Estação Espacial Internacional
(ISS), ele viu certas partes da Terra cobertas por
um espesso véu de poluição.

Tal perspectiva extraterrestre não está ape-
nas mudando a relação com o planeta num
nível conceitual, mas também ajudando
a humanidade a desenvolver soluções
para protegê-lo.

Na última semana, mais de cem
cientistas se reuniram na cidade
alemã de Colônia na Conferência
sobre a Mudança Climática or-
ganizada pelo Centro Aeroespa-
cial Alemão (DLR). O tema era
como a pesquisa a partir do
espaço pode ajudar a enten-
der melhor e se adaptar à al-
teração do clima global.

“A Terra está doente e te-
mos que monitorá-la. Acho
que uma das melhores manei-
ras de fazê-lo é via satélite”,
afirmou no encontro Maurice
Borgeaud, diretor do departa-
mento de ciência, aplicativos e
tecnologias futuras da Agência
Espacial Europeia (ESA).

Climatologistas estão coletando
e analisando dados de dezenas de sa-
télites de observação da Terra, em ór-
bita para monitorar o derretimento do
gelo polar e a elevação do nível do mar,
detectar desertificação e até mesmo fornecer
avisos precoces sobre desastres naturais, como
furacões e enchentes.

Tais observações são cruciais para comba-
ter as mudanças climáticas, afirma Juan Car-
los Villagran de Leon, chefe do escritório em
Bonn do programa Plataforma das Nações Uni-
das de Informação Espacial para Gestão de De-
sastres e Respostas de Emergências (UN-SPI-
DER, na sigla em inglês).

“O espaço nos dá a visão global de processos
globais, que não temos como obter com medições
isoladas”, explicou à DW. “Uma das questões-cha-
ve é o incremento do nível do mar. Os dados coleta-
dos do espaço nos permitem comparar o que acon-
tece numa região do mundo e em outra.”

Grande parte das informações dos satélites de
observação terrestre é agora pública e acessível gra-
tuitamente aos governos de todo o mundo. A Orga-

Combate às mudanças
climáticas a partir do espaço

QQ
UM DOS EXPERIMENTOS MAIS RECENTES DE ASTRONAUTAS SÃO HORTAS EXTRATERRESTRES.

(Deutsche Welle)

nização das Nações Unidas espera que os respon-
sáveis pela elaboração de políticas os utilizem para
aumentar suas contribuições aos cortes de emis-
sões, nos termos do Acordo do Clima de Paris. Só
quando se dispõe dos fatos, pode-se saber o que
precisa ser mudado, observou Villagran de Leon.

DETETIVES DE CO2 NO ESPAÇO

Em breve, satélites poderão coletar dados não
só sobre os efeitos das mudanças climáticas, mas
também sobre suas causas. No momento, os cien-
tistas ainda não têm como quantificar a velocida-
de com que estamos lançando gases do efeito estu-
fa na atmosfera, ou de onde eles estão vindo.

As pegadas de carbono dos diferentes países são

calculadas com base em seu consumo de energia e
dados de produção de carvão mineral, petróleo e
outros combustíveis fósseis. Contudo, argumentam
os pesquisadores, sem meios para quantificar e ve-
rificar as emissões de dióxido de carbono, é difícil
avaliar o sucesso obtido ao tentar reduzi-los.

“Se quisermos cumprir os Acordo de Paris, pre-
cisamos monitorar as emissões de CO2, para nos
assegurarmos de que estamos atingindo nossas
metas”, reivindicou na conferência do DLR Phili-
ppe Ciais, especialista em clima do Instituto Pier-
re-Simon Laplace (IPSL).

A ESA está tentando fazer exatamente isso, com
satélites capazes de medir com precisão o volume
das emissões de gases-estufa na atmosfera, de onde

partem e até mesmo identificar emissores indivi-
duais, como grandes usinas elétricas. Os “deteti-
ves do CO2” ajudarão a identificar os grandes po-
luidores e a apoiar os governos a priorizarem re-
gulamentos, a fim de alcançar suas metas climáti-
cas.

A Agência Espacial pretende lançar a Missão de
Monitoramento do CO2 por volta de 2025. Pode
parecer um prazo excessivo para um problema tão
urgente quanto as mudanças climáticas, mas o cli-
matologista do Instituto de Física Ambiental da
Universidade de Bremen Heinrich Bovensmann
lembra que missões espaciais exigem um planeja-
mento longo, geralmente de 15 a 20 anos desde a
concepção à implementação.

Na realidade, a Missão de Monitoramento do
CO2 está transcorrendo em ritmo acelerado. “A
julgar por tudo o que temos visto até agora, todas
as instâncias participantes – como a ESA, a União
Europeia, os cientistas – estão seriamente compro-

metidas em implementá-la logo”, esclarece Bo-
vensmann. “No momento, a missão do CO2

tem prioridade máxima.”

ALFACES NO ESPAÇO

Mas dados sobre a poluição não
são a única forma como as agên-
cias espaciais estão contribuin-
do para proteger a vida na Ter-
ra. Ao cultivar vegetais no es-
paço, como parte de um proje-
to tendo em vista uma poten-
cial missão em Marte, os as-
tronautas descobriram algo
que pode beneficiar a sobrevi-
vência no planeta natal.

Experimentando como as
plantas se comportam na gravi-
dade zero, os cosmonautas que cui-

dam da horta a bordo da ISS cons-
tataram que elas necessitam de bem

menos irrigação do que na Terra. A
pesquisa poderá ajudar os agriculto-

res a poupar água – algo com importân-
cia crescente para alimentar um mundo

com clima mais quente.
No início de abril, membros da tripulação

da ISS colheram alface romana vermelha do ex-
perimento VEG da Nasa, a terceira rodada do pro-
jeto. Eles tiveram que reservar parte da colheita
para as pesquisas ao retornar à Terra e puderam
comer o restante.

“Estava uma delícia”, anunciou o cosmonauta
Anton Shkaplerov no Instagram, comemorando a
bem-vinda mudança em relação à dieta desidrata-
da a que teve que se habituar.

Mesmo uma simples folha de alface parece
uma coisa milagrosa quando se está longe da
Terra. E como a aterrissagem dos primeiros hu-
manos em Marte ainda está longe de se tornar
realidade, a humanidade deveria escutar os ex-
ploradores espaciais e preservar o planeta que
têm à disposição.
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Acesso à internet por TV já é
maior do que por tablet

A TELEVISÃO FOI USADA PARA CONEXÕES À REDE EM 10,6% DOS DOMICÍLIOS, DIZ IBGE

Smart TVs são suscetíveis
a ciber ataques

A pesquisa Características gerais dos domicílios e dos moradores 2017, que está sendo
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confir-
mou a substituição gradativa das residências que utilizam o telefone
celular em detrimento do fixo e o aumento do acesso a Internet via TV
e celular em detrimento dos tablets.

Realizada com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), a pesquisa constatou que,
em 92,7% dos domicílios, pelo menos um morador possuía telefone
celular, enquanto o telefone fixo era encontrado em apenas 32,1%. No
ano anterior, em 92,3% dos lares, pelo menos um morador pos-
suía telefone móvel celular e 34,5% telefone fixo.

A pesquisa constatou um aumento do número de do-
micílios com acesso à internet, que passou de 63,6% em
2016 para 70,5% em 2017.

O percentual de acessos via TV (10,6%) ultrapas-
sou a proporção dos que acessam via tablet (10,5%).
Em 2016, os tablets eram usados para acessar a
internet em 12,1% dos domicílios, enquanto 7,7%
usavam a TV para este fim. O acesso por micro-
computador caiu de 40,1% em 2016 para 38,8%
em 2017. Em contrapartida, o acesso à rede
via telefone celular passou de 60,3% em
2016 e para 69% em 2017.

O tempo em que nossos televisores só
podiam transmitir programação televisi-
va chegou ao fim.

Atualmente, esses aparelhos fazem stre-
aming de vídeo e áudio, possibilitam jogar,
navegar online, baixar e usar aplicativos –
tudo graças à conexão com a internet. Isso
leva a uma pergunta chave: você está se-
guro perto da sua TV?

O fato é que muitos usuários ainda não
se sentem seguros com a Internet das Coi-
sas (IoT). De acordo com pesquisa da ESET,
96% dos entrevistados acreditam que as in-
formações coletadas pelos dispositivos IoT
podem ser roubadas por cibercriminosos.

Camillo Di Jorge, country manager da
ESET no Brasil ressalta que essa preocupa-

Google prepara app para
competir com WhatsApp

O Google trabalha em um novo aplicativo de mensagens,
cujo codinome atende por um eficiente e simples “Chat”.

A iniciativa também consiste em uma recalibração de seus
esforços no setor de serviços de mensagens, tendo em vista
que a companhia está realocando os engenheiros do app “Allo”
para o desenvolvimento da nova ferramenta.

Como originalmente relatado pelo The Verge, o Chat é o
“nome amigável para o consumidor” daquilo que o Google cha-
ma de Rich Communication Services (RCS), um novo padrão
que a gigante de buscas espera substituir o SMS.

Uma vez ativado, ele promete trazer aos usuários recursos
de mensagens mais ricos e multimídia encontrados em outros
aplicativos, como o iMessage e o WhatsApp. Entre os recursos
estariam recibos de leitura, indicadores de digitação, integra-
ção com o Google Assistente, pesquisa em GIF, imagens e víde-
os com alta resolução e textos em grupo.

CHAT, NOVO SERVIÇO DO GOOGLE, QUER SER
UMA VERSÃO MAIS AVANÇADA DO SMS

SUA SMART TV PODE ESTAR ESPIONANDO VOCÊ E SUA FAMÍLIA.

ção é legítima. “Ataques contra Smart TVs
são uma realidade, geralmente ocorrem sem
qualquer necessidade de acessar fisicamen-
te o dispositivo ou mesmo sem a interação
com o usuário”, explica.

Em fevereiro de 2018, a organização
norte-americana Consumer Reports, pu-
blicou os resultados de seus testes de ata-
ques a TVs de cinco marcas conectadas à
internet, cada uma usando uma platafor-
ma de Smart TV diferente e revelou que
os dispositivos eram suscetíveis a ataques
não sofisticados que permitiriam a um ci-
bercriminoso mudar os canais, aumentar
o volume a níveis altíssimos, instalar no-
vos aplicativos e desconectar o dispositi-
vo da rede Wi-Fi – tudo de forma remota.
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Confira algumas dicas
para não ter dor de cabeça
com a compra do seu usado.

Dicas para comprar
um carro usado sem
dor de cabeça

Comprar um carro usado
pode não gerar tanta econo-
mia assim como você pensa.
Isso acontece porque muitas
pessoas, para vender os veí-
culos, acabam agindo de má
fé, sem se preocupar com o
gasto alheio.

Mas como comprar um car-
ro usado em bom estado? O
que devo analisar? Confira
algumas dicas e faça uma com-
pra mais segura:
-  Pesquise o preço

Para isso,  consulte
a  tabe la  FIPE no  s i te
www.veiculos.fipe.org.br
para ter uma referência de
valor do veículo. 
- Compre com garantia

Se você comprar o seu
semi-novo em uma agência,

Como não ser enganado ao
comprar um carro usado

SE VOCÊ VAI
COMPRAR UM
CARRO USADO,
FIQUE ATENTO
PARA NÃO CAIR
NAS MÃOS DE
PESSOAS

“ESPERTAS”.

contará com até três meses de
garantia, pois você vai estar
protegido pelo Código de De-
fesa do Consumidor, diferen-
te do que ocorre se optar por
uma compra particular. Veja
o que é mais viável.

- Confira o chassi

O mesmo número deve
constar no documento do ve-
ículo, pois do contrário, tra-
ta-se de um carro adulterado.
- Fique de olho na quilo-
metragem

Atente-se a possíveis
fraudes na quilometragem.
Por exemplo, os pedais es-
tão gastos ou o pneu é novo,
mas o veículo possui 30 mil
km, a quilometragem pode
ter sido fraudada.

- O carro está sujo? Fi-
que atento!

O veículo pode estar mui-
to sujo para encobrir falhas
na pintura, então, considere
pagar a lavagem do mesmo se
você se interessou pelo carro,
antes de efetuar a compra.
- Histórico do veículo

Para ter garantias sobre o
histórico de manutenção do
veículo, atente-se ao livreto,
ou documento de identidade
como alguns preferem cha-
mar. Caso o veículo que você
se interessou não possua, exi-
ja uma segunda via antes de
fechar negócio.

Outro ponto a analisar é
sobre o lugar de origem do
carro, ou seja, cidade litorâ-
nea, local não pavimentado,

entre outros que aceleram o
desgaste das buchas da cai-
xa de direção, batentes de
suspensão, amortecedores e
outras peças.

Não se prenda apenas ao
que o vendedor diz, verifique
com atenção a lataria do ve-
ículo, incluindo frestas e do-
bradiças. 
- O motor está bom?

Verifique se não há vaza-
mentos de óleo e água e, se o
motor foi lavado, atenção re-
dobrada, pois isso pode escon-
der algum defeito.
- Consulte um mecânico
de confiança

Nada de comprar o veícu-
lo usado sem antes levar
para o seu mecânico avali-
ar. Saiba que alguns ruídos

podem resultar em proble-
mas graves, então, nada
melhor do que uma checa-
gem de um profissional.

Desvantagens de com-
prar um carro usado

Comprar um carro usado,
mesmo em bom estado, tem
suas desvantagens também.
Se você conferiu tudo o que
foi indicado acima, atente-se
também a:
- Juros do financiamento

Se você não puder pagá-lo
à vista, saiba que quanto
mais antigo o carro for, mai-
ores serão os juros pratica-
dos. É claro que, em relação
ao um veículo zero, o valor
de entrada é menor. Coloque
tudo na calculadora e veja o
que compensa mais, veículo
usado ou novo.

- Valor de proteção do
veículo

Carros mais velhos têm o
valor do seguro maior, devi-
do ao alto risco de manuten-
ção e também pela dificulda-
de de encontrar peças de re-
posição. Sem contar que
o seguro para carros
antigos pode ser negado pe-
las seguradoras que se recu-
sam a proteger veículos com
mais de 10 anos de mercado.
- Alto custo de manutenção

Carros usados tendem a
ter custos regulares de manu-
tenção, porém, é algo que va-
ria conforme o veículo. Para
especialistas, a partir de 45
mil quilômetros rodados, os
gastos começam a aumentar.  

A Apple informou nesta segunda-feira (09/
04) que atingiu o objetivo de alimentar todas
as instalações da empresa com energia renová-
vel, um marco que inclui todos os seus centros
de processamento de dados, escritórios e lojas
de varejo em 43 países.

A fabricante do iPhone também disse que
nove fornecedores recentemente se comprome-
teram a administrar suas operações exclusiva-
mente com fontes de energia renovável, como
eólica e solar, elevando para 23 o total de par-
ceiros que assumiram tal compromisso.

Grandes companhias norte-americanas,

Apple passa a usar energia renovável em suas instalações
APPLE AFIRMA QUE TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES EM 43 PAÍSES AGORA SÃO ALIMENTADAS POR ENERGIA LIMPA.

incluindo Apple, Wal-Mart e Alphabet, se tor-
naram alguns dos maiores compradores de
formas renováveis de energia do país, impul-
sionando o crescimento substancial das in-
dústrias eólica e solar.

Os projetos de energia renovável que forne-
cem energia para as instalações da Apple vari-
am de grandes parques eólicos nos Estados
Unidos a conjuntos de centenas de painéis so-
lares no telhado no Japão e em Cingapura. A
empresa também pediu que as concessionárias
de energia adquirissem energia renovável para
ajudar a impulsionar as operações da Apple.
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Como a impressão 3D está
revolucionando a indústria
empresário Andre-
as Roser está dian-
te de uma impres-

sora 3D de última geração,
num galpão de 800 metros
quadrados, numa antiga área
industrial em Lörrach, no es-
tado de Baden-Württemberg.
Para o alemão de 31 anos,
diretor executivo da firma
Fabb-It, a técnica representa
uma verdadeira revolução:
“Muita gente acha que a im-
pressão tridimensional é um
brinquedo. Mas essa tecnolo-
gia consegue trabalhar com
uma precisão de centésimos
de milímetro.”

No momento, o construtor
de ferramentas está imprimin-
do uma peça de plástico, de
quatro por quatro centíme-
tros. Ele apresenta um padrão
reticulado, em filigrana e vá-
rias camadas, cuja produção
só a técnica 3D permite. Em-
butida em fones de ouvido de
alta qualidade, a peça impede
que o barulho externo penetre.
Segundo Roser, é altamente in-
teressante para a indústria
fabricar peças de metal leves e
ultraestáveis pelo processo tri-
dimensional; em vez de, à ma-
neira clássica, talhá-las a par-
tir de blocos de metal ou fun-
di-las. A produção por esse
método tem crescido entre 30%
e 40% ao ano.

Na realidade, o termo im-
pressão 3D é enganoso. Na
produção aditiva – este é o
termo técnico – não se trata
de um processo de imprensa
como nos tempos de Johan-
nes Gutenberg, e sim de mo-
delagem, camada por camada.

Em primeiro lugar, a peça
desejada é projetada no com-
putador, como modelo tridi-
mensional. O software decom-
põe o modelo em camadas na-
nométricas e sucessivamente
envia os dados de construção
para a impressora.

Raios laser, feixes de elé-
trons ou luz infravermelha
derretem o pó de metal ou
matéria plástica, transfor-
mando-o em material sólido.
Quando uma camada está
pronta, é aplicado mais pó, e
a próxima camada é derreti-
da. As máquinas de alto de-
sempenho da Fabb-It, por
exemplo, são capazes de mo-
delar tridimensionalmente
quase 90 materiais, incluin-
do titânio e madeira.

DE SATÉLITES A

PRÓTESES MÉDICAS

Sempre que se trata de
modelos complexos, a técnica
de impressão tridimensional
é especialmente bem-vinda,
sobretudo na construção de
máquinas, automóveis e avi-
ões, arquitetura e design.

Da impressora 3D saem
tanto joelhos artificiais quan-
to suportes para os batentes
das portas do Airbus A350 –
tão estáveis quanto os exem-
plares de metal fundido, po-
rém 60% mais leves, resultan-
do em economia de combustí-
vel na aviação.

O setor de impressão
3D está prestes a entrar para
o mercado de massa: para
2018, a consultoria empresa-
rial americana Wohlers Asso-
ciates calcula um faturamen-
to global de cerca de 12 bi-

lhões de euros, e em 2021,
17 bilhões de euros.

Hoje, vítimas de acidentes
e de doenças já se beneficiam
de próteses impressas de alta
precisão, para substituir, por
exemplo, ossos do crânio ou
cartilagem da orelha. Recen-
temente, especialistas em
materiais da Universidade de
Chicago conseguiram produ-
zir na impressora 3D um subs-
tituto ósseo artificial, a par-
tir de minerais dos ossos e
plástico biocompatível.

Vários clientes de Roser
vêm da área da tecnologia
médica. Entre outros artigos,
a Fabb-It produz órteses sob
medida para a coluna verte-
bral. “Quem já teve que ficar
engessado, sabe: debaixo de
uma superfície fechada, sem-

pre coça, é desagradável. Por
isso fabricamos uma órtese
orgânica, biônica.”

O design chama a atenção
por seu padrão, cheio de ori-
fícios. “O material só é utili-
zado onde for realmente ne-
cessário. Por isso, não se fica
suando sob essas órteses.”

TECNOLOGIA EM

RÁPIDA EXPANSÃO

Outros dos 1.700 clientes
da firma vêm dos setores au-
tomobilístico e aeroviário –
tanto fornecedores da ameri-
cana Tesla Motors quanto
institutos Fraunhofer. Roser
até fundou uma sucursal na
metrópole indiana de Mum-
bai, cujos trabalhadores tam-

bém desenvolvem peças que
poderão ajudar a cavar tú-
neis subterrâneos ou voar
pelo cosmo em satélites.

Outra vantagem da impres-
são 3D é possibilitar que star-
tups com pouco capital concre-
tizem uma ideia de produto
sem gastos excessivos. Para
desenvolver protótipos, não
precisam investir em maquina-
ria cara, pois o processo com-
pensa especialmente para lo-
tes de um a 5 mil exemplares.

Também companhias esta-
belecidas já recorrem cada vez
mais à tecnologia 3D. Segun-
do uma pesquisa da firma de
assessoria financeira Deloit-
te, em 2017, 64% dos relojo-
eiros da Suíça recorreram à
impressão tridimensional
para produzir protótipos.

Mais da metade igualmente
integra a técnica na produ-
ção comercial, a fim de re-
duzir os custos de modelos
fabricados à mão.

Com a difusão da chama-
da produção aditiva, vários
portais de internet oferecem
modelos de impressão para
baixar. O thingiverse.com,
por exemplo, coleta moldes
digitais de design e os dispo-
nibiliza grátis na rede. Usu-
ários e empresas podem bai-
xá-los e trocá-los entre si.
Mas há riscos.

Como a questão dos direi-
tos autorais ainda não está
esclarecida, criminosos podem
utilizar a técnica de impres-
são em 3D para inundar o
mercado com artigos falsifica-

dos e plágios industriais. Além
do thingiverse.com, existem
outras plataformas de trocas
e bancos de dados com cente-
nas de milhares de moldes 3D,
aponta Roser.

“É uma lacuna legal que
tem que ser fechada urgen-
temente. Uma solução pos-
sível seria, por exemplo, ins-
talar um software de prote-
ção nos sistemas de escane-
amento profissional, de for-
ma que as cópias pelo menos
não funcionem mais”, diz.

DA LOGÍSTICA À

MÚSICA
Roser aponta vantagens

também no campo da sus-
tentabilidade e do transpor-
te: como as técnicas de pro-

dução aditiva compõem pe-
ças a partir de dados de
construção, a distância en-
tre o computador, que pode
enviar esses códigos digitais
para qualquer lugar do
mundo, e a impressora 3D
que os materializa não tem
a menor relevância – con-
tanto que a conexão de in-
ternet seja estável.

Um exemplo concreto já é
a empresa de logística UPS:
“Ela passou a não enviar cer-
tos artigos mais fisicamente,
mas sim pela internet, como
arquivo digital. No local de
destino, a peça encomendada
é impressa, ficando imediata-
mente disponível.”

As técnicas de produção
aditiva abrem possibilida-
des até mesmo em áreas nas
quais. Tradicionalmente,
máquinas de alto desempe-
nho têm um papel subordi-
nado. Por exemplo, na fabri-
cação de instrumentos mu-
sicais, até mesmo oferecen-
do alternativas mais ecoló-
gicas que os métodos e ma-
teriais convencionais.

O músico e lutier Ricar-
do Simian, da cidade suíça
de Basileia, lembra que as
matérias primas de que de-
pendem os instrumentos
estão cada vez mais raras.
O pau-brasil ou pau-de-per-
nambuco, madeira nobre na-
tiva das matas brasileiras
usada para a construção de
arcos de violino, é um exem-
plo dramático.

“Derrubamos quase to-
das as árvores. Vai levar dé-
cadas até elas crescerem de
novo. Por isso nós, luthiers,
procuramos materiais al-
ternativos”, explica Simian.
Ele toca corneto, um instru-
mento de sopro renascentis-
ta, do tamanho de um oboé,
levemente curvo e com um
som entre uma flauta doce
e um trompete.

O suíço encomendou a
produção aditiva de exem-
plares de nylon que con-
venceram tanto músicos
quanto cientistas, em as-
sim chamados “testes ce-
gos”: o som dos sósias adi-
tivo foi considerado indis-
tinguível dos instrumentos
tradicionais, de madeira.

PROCESSO ABRE NOVAS POSSIBILIDADES EM CAMPOS QUE VÃO DE
SATÉLITES E PRÓTESES MÉDICAS A INSTRUMENTOS MUSICAIS.OO


