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O programa de colonização de Marte, ide�
alizado pela empresa holandesa Mars 
One, recebeu 202.586 inscrições em ape�

nas cinco meses. De abril a agosto de 2013, pes�
soas de mais de 140 países se registraram no site 
da empresa para fazer parte do primeiro grupo 
de colonizadores. Os Estados Unidos é o país com 
o maior número de inscritos (24%), seguido de 
Índia (10%), �hina (6%), �rasil (5%), �rã��re�ndia (10%), �hina (6%), �rasil (5%), �rã��re�
tanha (4%), �anadá (4%), Rússia (4%), México 
(4%), Filipinas (2%) e Espanha (2%).

De acordo com o diretor e cofundador da 
instituição, �as Lansdorp, a diversidade cultural dos 
inscritos reflete o caráter internacional do projeto. 

– Recebemos inscrições de candidatos com per�
sonalidades, profissões e idades muito variadas. 
Mars One é uma missão que representa toda a 
humanidade. O verdadeiro espírito dela só será 
demonstrado se pessoas do mundo inteiro forem 
representadas. Estou orgulhoso de ver que é exa�
tamente isso que está acontecendo, disse o diretor 
em entrevista para o site da empresa.

Na fase de inscrição, pessoas de qualquer lugar 
do mundo puderam participar, desde que sou�
bessem falar inglês. Os candidatos deveriam ser 
saudáveis e ter mais de 18 anos. Os interessados 
enviaram o currículo, além de uma carta e um 
vídeo de até um minuto, no qual eles deveriam 
mostrar por que devem ser escolhidos. Uma taxa 
– cujo valor variava de US$ 5 a US$ 73, de acordo 
com o país do candidato – deveria ser paga até o 
prazo�limite, 31 de agosto. 

O comitê de seleção do projeto informará os es�á os es� os es�
colhidos sobre cada próxima etapa. Os candida�
tos devem apresentar atestado médico e se encon�
trar com representantes regionais do comitê para 
entrevistas, por meio das quais 40 pessoas serão 
selecionadas. Elas serão divididas em 10 grupos 
de quatro para um treinamento de sete anos, com 
simulações da vida em Marte. Uma votação po�
pular de caráter internacional determinará qual 
dos grupos vai viajar. 

Segundo a Mars One, as principais caracterís�
ticas a serem avaliadas serão adaptabilidade, 
poder de superação, curiosidade, capacidade de 
confiar em si e nos outros e criatividade. Os can�
didatos também devem ter equilíbrio emocional 
e psicológico. 

O plano prevê que a missão acontecerá em 
2022, e a viagem deve levar sete meses. Lá, eles 
terão que viver em pequenos habitats, produzir 
oxigênio e alimento, além de procurar água. 
Mas, para isso, serão necessários US$ 6 bilhões, 
quantia calculada para cobrir as despesas desde 
as missões preparatórias até o assentamento dos 
primeiros quatro colonos. 

Viagem sem volta de Marte tem 202.586 terráqueos inscritos

Thiago Villaça e gabriela Mendonça

Passagem
      só de ida
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A instituição arrecadou fundos com as taxas 
de inscrição e tem conseguido financiamento por 
meio de parceiros. Um exemplo é a Tetteroo Me�
dia, que produziu o One Way Astronaut (Astrounata 
sem volta), documentário para divulgação do pro�
grama. O filme, de 54 minutos, explica o projeto 
em detalhes. One Way Astronaut pode ser visto pela 
internet, no site da Mars One. A visualização cus�
ta US$ 2,95. Metade do dinheiro arrecadado será 
oferecido à empresa para pagamento da viagem. 

 A empresa holandesa também pretende con�
seguir financiamento por meio da criação de um 
reality show que mostre o processo seletivo e o 
treinamento dos astronautas. A ideia de transfor�
mação da missão em um programa de televisão 
foi elaborada pelo cofundador do reality show Big 
Brother, Paul Römer. Segundo ele, isso pode ser o 
maior evento midiático do mundo. 

�aso a Mars One consiga enviar os astronautas 
em 2022, novas seleções serão feitas a cada dois 
anos. As novas viagens custarão cerca de US$ 4 
bilhões. O objetivo é criar uma colônia perma�
nente no planeta vermelho. 

Astrônomos duvidam do 
sucesso da colonização

Em entrevista exclusiva à Revista Eclética, o fí�
sico e cosmólogo Ricardo Rodrigues e a astrônoma 

do Planetário da �ávea, Flávia Pedroza, falaram 
sobre o projeto da Mars One e as suas percepções 
deles sobre a colonização de Marte. Para os dois, a 
ideia é muito inteligente e ousada, mas está longe 
de ser uma novidade. A colonização espacial vem 
sendo discutida há muitos anos na comunidade 
científica. A possibilidade de explorar e viver em 
outros planetas sempre permeou o imaginário da 
sociedade. O grande diferencial da Mars One é o 
caráter “midiático”.

Segundo o físico, a opção pelo planeta verme�
lho não se deve à proximidade dele com a Terra, 
mas ao fato de que Marte se mostra o segundo 
planeta mais habitável do Sistema Solar. Rodri�
gues afirmou que as condições da superfície de 
Marte são curiosamente similares às da Terra, 
contando com a presença de, por exemplo, águas 
superficiais congeladas e uma atmosfera tênue, 
composta de elementos químicos conhecidos pe�
los homens, o que poderia facilitar a colonização 
humana. Flávia concorda. De acordo com ela, 
há evidências de que existem riachos que correm 
durante alguns períodos em Marte. A informação 
ainda não foi comprovada, mas a astrônoma dis�
se que há 2% de água em meio à terra e à poeira 
do solo marciano.

Mas as dificuldades serão muitas, a começar 
pela atmosfera. Um ser humano sem o traje es�

Projeto de habitat para colonização de Marte
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pacial adequado sobreviveria em torno de um 
minuto na superfície de Marte. Além disso, Mar�
te, diferente da Terra, não possui um campo ge�
omagnético global. Isso, somado à fina camada 
atmosférica marciana, aumenta a possibilidade 
de a superfície ser atingida por uma porção sig�
nificativa de radiação ionizada. Por isso, os níveis 
de radiação de Marte são 2,5 vezes maiores do 
que os da órbita da Terra. 

Para Flávia, um dos maiores problemas é a 
questão fisiológica. Segundo ela, o fato de a gra�
vidade em Marte ser um terço da existente na su�
perfície terrestre exigirá que os astronautas façam 
exercícios físicos regularmente para não terem 
problemas como osteoporose. O cosmólogo desta�
cou diferenças entre os dois planetas, como a bai�
xa temperatura de Marte (entre 20º� à �140º�), 
a pressão atmosférica inferior à necessária para 
a sobrevivência de humanos e o fato de a atmos�
fera marciana ser composta principalmente por 
dióxido de carbono.

Terraformação 
Ao ser indagada sobre uma futura colonização 

em larga escala, a astrônoma foi enfática ao dizer 
que não acredita nessa hipótese. Ela define o pro�
jeto como “ousado e louco”. O físico, porém, falou 
que daqui a cerca de dois séculos pode ser possí�

vel a fixação de colônias em Marte se o planeta 
sofrer um processo de terraformação, ou seja, for 
ambientado para as condições de vida na Terra. 
“Estamos longe de enviar expedições tripuladas 
para lugares longínquos e com condições adver�
sas. �om o passar do tempo, as tecnologias vão 
se inovando, e, um dia, isso será possível. O mun�
do muda de minuto a minuto, mas ainda é cedo 
para pensar nisso”, afirmou. 

Os especialistas não acreditam que esse pro�
cesso de terraformação aconteça tão cedo. Mas 
eles concordam que há outro fator que invia�
biliza o projeto da Mars One: a questão ética. 
Para o físico, o homem não pode intervir na 
natureza de forma tão ofensiva. Flávia Pedroza 
levantou dúvidas quanto ao desejo das pessoas. 
“Será que todos querem isso? Nós temos o direi�
to de transformar um planeta? Que efeitos isso 
trará a Marte?”, indagou. Ela propôs um deba�
te mundial para saber se a vontade dos seres 
humanos é colonizar outros planetas. Para ela, 
há um dilema ético que poderia colocar formas 
de vida em risco e até mesmo “deixar de lado” 
nosso próprio planeta. 

– Afinal, dizem que os seres humanos não são 
perfeitos ainda. Mas será que alcançar a perfei�
ção significa nos dar o direito de alterar um ecos�
sistema dessa forma?, reflete a astrônoma. 

Ricardo Rodrigues Flávia Pedroza
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Divulgação

Porque você quer fazer a viagem?
Sempre tive um projeto pessoal de conhecer 
o mundo todo. Já estive em muitos lugares, 
inclusive em alguns bem excêntricos como 
Índia e Nepal. Mas o meu sonho de verda�
de é ir ao espaço e ver a Terra, a Lua e as 
constelações. Viajar a Marte é um sinal de 
que eu posso ir além.

Mas por que tão longe?
É uma oportunidade única. Além de realizar 
o meu sonho, vou entrar para a história da 
humanidade.

Quais são as suas chances de conseguir 
uma vaga? Por que você deve ser es-
colhida? 
Estou na faixa etária ideal para o projeto e a 
minha personalidade favorece. Tenho muito 
bom humor, gosto de rir e de fazer as pes�
soas rirem. Sei trabalhar em equipe e tenho 
facilidade para tomar decisões. Quando te�

nho um problema, foco nele até achar uma 
solução. 

O que você pretende levar para lá?
Meus conhecimentos, lembranças e vivên�eus conhecimentos, lembranças e vivên�
cias na Terra.

De que forma você acha que seus co-
nhecimentos podem ser usados duran-
te a colonização de Marte?
Já fui pesquisadora e participei de diversos 
projetos. Meu olhar ampliado sobre as 
coisas e a minha personalidade investigativa 
podem contribuir muito na viagem.

Quais serão os principais desafios?
Acho que o pior vai ser produzir oxigênio e 
alimento. Sobreviver será bem complicado. A 
convivência com os companheiros de viagem 
também pode se tornar um problema. Não sei 
qual vai ser a reação deles e, na verdade, nem a 
minha. Nunca estive numa situação semelhante. 

Já começou a se 
preparar para o 
projeto? Como 
você lida com o 
fato de que não há 
previsão de volta?
Psicologicamente? 
Sim. Se não há previsão de volta, ainda du�
vido da ida. O projeto precisa ainda arreca�
dar muito dinheiro.

Como sua família reagiu ao saber que 
você se inscreveu na viagem?
Meus pais ficaram muito preocupados, 
mas os convenci de que ainda há um lon�
go caminho a ser percorrido até o final da 
seleção. Os organizadores vão levar meses 
para analisar todas as inscrições, e a via�
gem só vai ser realizada em 2022. Tenho 
tempo suficiente para mostrar para eles o 
quanto o projeto é importante. Tenho cer�
teza de que eles ainda vão me apoiar.

A paulista Melissa Nechio é uma das candidatas ao projeto de colonização de 
Marte. Empresária e com mestrado em Marketing, ela trabalha na área de Eventos. 
Melissa também é estudante de Psicologia. Aos 34 anos, solteira e sem filhos, ela se 

define como uma pessoa livre, ousada e empreendedora

Paulista disputa uma vaga 
na nave rumo a Marte

Terraformação é a modificação da 
atmosfera e da temperatura do 
corpo celeste sólido até que este fi-
que em condições adequadas para 
suportar um ecossistema com seres 
vivos da Terra. Métodos teóricos de 
realizá-las seriam, por exemplo, uti-
lizando amônia para provocar um 
efeito estufa e aquecer a atmosfera 
de planetas frios. Dependendo do 
nível de concentração de dióxido de 

carbono e hidrogênio na atmosfera 
do planeta, seria possível produzir 
água, calor e grafite. Com água e 
calor, o ambiente já estaria seguro 
para instalação de colônias. Entre-
tanto, a terraformação só estaria 
completa quando a atmosfera 
tiver quantidades de nitrogênio, 
oxigênio, dióxido de carbono, vapor 
d’água e hidrogênio semelhantes às 
presentes na Terra.

Terraformação
O que Terra e 

Marte têm em comum

1. A duração dos dias. Em Marte, os dias têm 
aproximadamente de 24h a 25h. 

2. A superfície similar à superfície terrestre, porém um 
pouco menor em questão de porção arenosa. 

3. Inclinação axial do planeta Marte é muito próxima 
da Terra, o que gera a presença de estações do ano 
muito parecidas com as da Terra, embora elas durem 
o dobro devido ao fato de o “ano marciano” ser 
maior que o terrestre. 

4. Presença de uma grande quantidade de elementos 
químicos necessários para o suporte de vida humana.


