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O telescópio espacial Hub-
ble revolucionou nosso co-
nhecimento do universo,
ao longo dos últimos 22

anos, desde o seu lançamento em ór-
bita em 1990. A massa de informa-
ções que ele forneceu foi tão grande
nesse período, que poderíamos divi-
dir a cosmologia em duas eras: uma
antes e outra depois do Hubble, com
duas siglas, talvez assim: aH e dH.

Imagine agora, leitor, o que poderá
significar para o futuro conhecimen-
to astronômico da humanidade o no-
vo telescópio especial James Webb,
projetado para ser o sucessor do Hub-
ble. Muito diferente de seu anteces-
sor em sua concepção, o próximo ob-
servatório orbital terá o tamanho de
uma quadra de tênis, e vai girar em
torno da Terra a uma distância quase
quatro vezes maior do que a da Lua, a
1,5 milhão de quilômetros.

Diferença básica. Quanto ao seu
funcionamento, uma das grandes di-

ferenças básicas entre o Hubble e o
Webb será a predominância do uso das
radiações infravermelhas, que são,
aliás, vitais para a compreensão do uni-
verso. Basta lembrar que os objetos
mais distantes só podem ser bem obser-
vados em luz infravermelha. Outros cor-
pos celestes mais frios – ou menos quen-
tes – seriam invisíveis se não fossem ob-
servados nesse espectro. Nem a espes-
sura das nuvens de poeira cósmica pode-
ria ser avaliada com alguma precisão se
não fossem as manchas infravermelhas
que lhes definem o contorno.

Duas características fundamentais
do Webb serão seu espelho de 6,5 me-
tros de diâmetro e sua órbita distante,
situada no ponto chamado L2, em que
se equilibram as atrações gravitacionais
da Terra, da Lua e do Sol. Ao girar nessa
órbita situada a 1,5 milhão de quilôme-
tros de distância da Terra, o Webb detec-
tará a radiação infravermelha com mui-
to maior precisão do que qualquer ou-
tro telescópio no espaço, segundo pre-
vê a Nasa (sigla em inglês da Administra-

ção Norte-Americana de Aeronáutica e
Espaço).

Para o novo telescópio espacial, será
tão fácil enxergar o universo no compri-
mento de onda infravermelha quanto o
Hubble enxerga no espectro de cores
visíveis. A expectativa dos cientistas,
portanto, é de que o novo telescópio es-
pacial deverá permitir uma massa incrí-

vel de novas descobertas, abrindo uma
porta para o conhecimento de um tre-
cho do universo ao qual a humanidade
tem tido pouco acesso em suas observa-
ções.

Mesmo com os cortes radicais impos-
tos ao orçamento da Nasa, a equipe de
cientistas e engenheiros responsável pe-
lo projeto continua trabalhando no de-
senvolvimento do desenho e da monta-
gem das peças que deverão constituir o

Webb, incorporando em seu projeto o
que existe de mais avançado em maté-
ria de tecnologia. Aliás, o novo telescó-
pio espacial foi concebido para resistir
não apenas ao mais intenso dos frios
como, também, para tirar o máximo de
vantagens dessa situação.

Abrindo as asas. O telescópio espe-
cial Webb viajará dobrado dentro de um
foguete para facilitar seu lançamento, e
abrirá suas asas como uma borboleta
assim que se aproximar de sua órbita
definitiva.

Se novos cortes do orçamento da Na-
sa não forem feitos, é provável que o
lançamento do Webb ao espaço venha a
ocorrer até o final desta década ou, no
máximo, em 2021, e ser posto numa órbi-
ta distante e isolada, para, então, dar
início a um conjunto de pesquisas total-
mente novas. Em sua lista prioritária de
tarefas, o novo observatório deverá tra-
zer milhares de informações sobre su-
pernovas, buracos negros, galáxias jo-
vens e planetas que possam potencial-
mente abrigar alguma forma de vida. O
que os cientistas esperam, assim, é um
conjunto de respostas sobre os maiores
mistérios da astronomia. Para cumprir
essa pauta de trabalho, o Webb contará
com o apoio das tecnologias e dos recur-
sos mais avançados da atualidade.

Por que Webb? O nome do novo teles-
cópio espacial é uma homenagem a Ja-
mes Webb, segundo diretor geral da Na-
sa, que foi responsável pelo Projeto
Apollo, que levou diversos astronautas

norte-americanos à Lua.
Os dirigentes da Nasa costumam

recordar o compromisso dos Esta-
dos Unidos, feito pelo presidente
John Kennedy em 1961, de que os nor-
te-americanos levariam o primeiro
homem à Lua e o trariam de volta
com toda segurança antes do final da-
quela década. Na interpretação de Ja-
mes Webb, o projeto espacial norte-
americano era muito mais do que um
compromisso político, por sua gran-
de sinergia com o trabalho das univer-
sidades e da indústria aeroespacial.
Hoje, igualmente, o novo telescópio
espacial representa muito mais do
que um compromisso político. É,
mais do que tudo, um desafio científi-
co e tecnológico.

Como parte da história oral do no-
vo telescópio espacial, a biblioteca
LBJ, de Austin, no Texas, conseguiu
recuperar o áudio das conversas man-
tidas entre James Webb e o ex-presi-
dente John Kennedy e seu vice-presi-
dente, Lyndon Johnson. Segundo a
transcrição de um trecho, Kennedy
teria dito a Webb aproximadamente
o seguinte: “Não estou iniciando um
programa que se resume num único
objetivo. Se você aceita ser o adminis-
trador, é para transformar o progra-
ma espacial num conjunto de benefí-
cios para o país como um todo.”

Numa avaliação histórica da ges-
tão de James Webb, os especialistas
reconhecem hoje a importância de
sua visão equilibrada de todo o pro-
grama espacial norte-americano.

Brasil já importa até livro didático
Custo de produção local leva o País a ampliar compras de países como China e Índia, com prejuízos para o emprego no setor gráfico

É provável que o lançamento
do Webb ao espaço venha a
ocorrer até o final da década
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O sucessor do Hubble

Marcelo Rehder

O avanço das importações che-
gou ao mercado de livros didá-
ticos. Nos bancos escolares,
os estudantes brasileiros es-
tão estudando em livros im-
pressos na China, Índia, Co-
reia, Colômbia e Chile.

Em 2011, editoras que forne-
cem material para o Programa
Nacional do Livro Didático
(PNLD), do governo federal, am-
pliaram em quase 70% as enco-
mendas no exterior, estimam
empresários da indústria gráfi-
ca. Os motivos são o câmbio e o
custo Brasil.

Principal cliente para as gráfi-
cas do segmento editorial, o go-
verno responde por 24,4% das
compras de livros no País, que
somam cerca de R$ 4,5 bilhões.
No ano passado, o governo fez
uma compra recorde de 170 mi-
lhões de livros didáticos para o
ano letivo de 2012.

Segundo Fabio Arruda Morta-
ra, presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria Gráfica (Abi-
graf), as editoras foram às com-
pras no exterior, com base no ar-
gumento de que as gráficas edito-
riais brasileiras não teriam condi-
ções de entregar todas as enco-
mendas dentro dos prazos esta-
belecidos nos editais.

A consequência disso foi que
boa parte das gráficas trabalhou
com alguma ociosidade a partir
do segundo semestre de 2011, pe-
ríodo em que elas costumam ro-
dar livros didáticos. Em dezem-
bro, representantes dos empre-
sários e dos trabalhadores foram
ao Ministério da Educação ex-
por a preocupação com o cresci-
mento nas importações.

“Já estamos perdendo empre-
gos”, diz o presidente da Abigraf.
A indústria gráfica investiu US$
5 bilhões no Brasil nos últimos
quatro anos. Um empresário
paulista, que pediu para não ser
identificado, conta que demitiu
300 empregados nos últimos
dois meses, o equivalente a 25%
no quadro de pessoal. Além dis-
so, engavetou um projeto de in-
vestimento US$ 20 milhões pre-
visto para este ano. “Eu estava
comprando uma máquina de 64
páginas e agora não tenho mais
condições”, diz o empresário.

O presidente do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Edu-

cação (FNDE), José Carlos Wan-
derley Dias de Freitas, que parti-
cipou de uma das reuniões com
empresários e trabalhadores do
setor, disse ao Estado que o ór-
gão não tem informações diretas
sobre aumento nas importações
de livros didáticos.

Custo. “A relação de contrato
do CNDL é com as editoras e a
impressão do livro didático não
é uma questão nossa”, argumen-
tou Freitas. “Se a editora vai fa-
zer a impressão no Brasil, na Chi-
na, na Europa ou na América do
Sul, é um problema dela.”

O avanço das importações
não aparece nas estatísticas ofi-
ciais porque não existe posição
aduaneira específica para o livro
didático. Mas a indústria gráfica
tem algumas sinalizações sobre

o tamanho da encrenca. Uma de-
las é que, até 2010, as importa-
ções de livros medidas em dóla-
res e em toneladas caminhavam
praticamente juntas. No ano pas-
sado, porém, a quantidade de tí-
tulos do exterior saltou 62%, pa-
ra 31,1 mil toneladas, enquanto o
crescimento em valor foi de ape-
nas 27%, para R$ 175,8 milhões.

Na avaliação dos empresários
do setor gráfico editorial, o des-
colamento se deve a um forte au-
mento na compra de livros didá-
ticos, que custam bem menos
que a grande maioria dos livros
importados pelo País.

A presidente da Câmara Brasi-
leira do Livro (CBL), Karine Pan-
sa, prefere não tomar partido no
debate. Ela fez questão de ressal-
tar que a entidade defende os va-
lores éticos do mercado, mas
não interfere nas questões co-
merciais das editoras.

“Gostaríamos que houvesse
menos importações em todos os
segmentos, não só o livreiro, pa-
ra o bem do desenvolvimento do
Brasil”. E acrescenta: “Sabemos
que os editores estão buscando a
possibilidade de impressão em
outros países porque o custo Bra-
sil é prejudicial nesse momento
à produção nacional”.

ETHEVALDO
SIQUEIRA
●✽ esiqueira@telequest.com.br

● Bem do Brasil
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KARINE PANSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
BRASILEIRA DO LIVRO
“Gostaríamos que houvesse
menos importações em todos os
segmentos para o bem do
desenvolvimento do Brasil.”

Lição de casa. Livros didáticos em livrarias de São Paulo: mercado cresce e fornecedores alegam que indústria local não tem capacidade de produção
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




