
 

  



  

  



  

 

 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Caros delegados,  é com imenso prazer que lhes damos as boas-vindas à XVII 

edição do Fórum FAAP, assim como ao comitê do Programa Espacial das Nações 

Unidas (PENU).  

Encontramo-nos extremamente honradas em recebê-los nessa primeira vivência 

no Fórum FAAP. Desejamos que sejam dias de muito aprendizado e discussões 

produtivas e empolgantes, pois estamos extremamente esperançosas de que os senhores 

terão um desempenho extraordinário.  

Gostaríamos, portanto, de nos apresentar:  

Sou Alyssa Grinberg, graduanda do 3º semestre de Relações Internacionais, e, 

assim como vocês, já participei como delegada no comitê do Banco Mundial quando 

estava cursando o Ensino Médio e como staff acadêmica no United Nations Security 

Council no Fórum do ano passado. 

Também aluna do 3° semestre de Relações Internacionais na FAAP, meu nome 

é Giovana Gagliardi e minha trajetória nesse evento teve início na XVI edição, na qual 

atuei como staff acadêmica na Assembleia-Geral das Nações Unidas.  

Embora tenhamos sido diretoras em outras simulações, essa é nossa primeira vez 

nesse cargo no Fórum FAAP, mas podem ter certeza de que o exerceremos com muita 

dedicação e comprometimento. 

Acreditamos que as discussões serão extremamente proveitosas referentes ao 

Programa Espacial das Nações Unidas (PENU).  Mesmo que este comitê seja fictício, o 

tema escolhido, “A colonização de Marte”, é extremamente relevante, visto que a 

possibilidade de estabelecer uma colônia no planeta é tão grande que já estamos 

discutindo quem realmente fará parte das primeiras expedições. Como foi dito por Elon 

Musk recentemente em entrevista. 

No contexto em que se passará a discussão, a Terra e a possibilidade de vida na 

mesma está se esgotando devido à irresponsabilidade do homem. A solução mais 

cabível se torna a colonização de Marte, e aos senhores, ilustríssimos delegados, cabe a 

função de viabilizar esse projeto com urgência. Discorreremos mais sobre esse tema nas 

páginas a seguir. 

Ademais, desejamos a todos um proveitoso estudo! E esperamos vocês em 

breve, com a certeza de seu engajamento pelo debate e pelo tema, nos colocando à 

disposição em qualquer eventual necessidade.  

 

Até breve,  

Alyssa Grinberg e Giovana Gagliardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

HISTÓRICO DO COMITÊ  

A Paz de Westphalia (1648) 

marca a primeira grande conferência 

diplomática promovida com o intuito de 

solucionar os conflitos religiosos e 

territoriais entre Católicos e Protestantes 

que culminaram na Guerra dos Trinta 

Anos (1618-1648). Esse tratado 

reformula completamente as relações 

entre os territórios europeus e 

possibilita uma nova forma de 

organização e estruturação do que hoje 

é reconhecido como Estado, bem como 

um conceito de soberania que passa a 

ser relacional e a raison d’état 

(BUTTERFIELD, 1975). 

O Cardeal francês Richelieu 

estabelece com a raison d’état “que o 

bem-estar do Estado justificava os 

meios empregados para alcançá-los; o 

interesse nacional suplantava a noção 

medieval da moralidade universal”, 

(KISSINGER, 2012). Essa nova 

concepção incentivava que Estados 

promovessem ações egoístas, já que 

dessa forma contribuíram para a 

segurança e progresso dos demais.  

A mentalidade secular na 

Europa, baseada em Estados Soberanos, 

proporciona um maior desenvolvimento 

militar dos países que formam 

instituições burocráticas com objetivo 

de defender seus interesses nacionais. 

Ademais, os ideais iluministas foram 

tão impactantes que são apontados 

como responsáveis por diversas 

transformações, entre elas, a Revolução 

Americana (1776) e a Revolução 

Francesa (1789). Foi com Napoleão que 

a França tem uma grande expansão no 

mapa europeu, tornando-se a grande 

potência da época e causando mudanças 

na ordem internacional. “Sob Napoleão, 

chegaram muito perto de estabelecer 

uma comunidade europeia com centro 

na França [...] Somente a Rússia 

interpunha-se entre Napoleão e o 

domínio Francês na Europa” 

(KISSINGER,2012). O imenso poder 

físico russo, somado à autocracia 

impiedosa de suas instituições internas, 

provocava reações ambivalentes por 

todo o continente, tanto de esperança 

como de medo. 

O Congresso de Viena (1815) 

simbolizou mais do que simplesmente o 

encerramento dos conflitos europeus, 

foi o responsável por refazer a ordem 

internacional, criando um equilíbrio que 

tinha por fim evitar o surgimento de 

novas superpotências, que assim como a 

França de Napoleão, colocassem em 

risco a paz entre os Estados. Assim, o 

Concerto Europeu foi possibilitado, 

principalmente, pela Rússia, França, 

Áustria, Prússia e Inglaterra, que juntas 

ficaram conhecidas como a Pentarquia, 

e por compartilharem valores 

semelhantes, construíram um novo 

sistema de alianças, ocasionando 40 

anos de plena paz entre as 

superpotências. 

A Guerra da Crimeia desfaz as 

alianças fundamentais para o equilíbrio 

de poder tal como era conhecido e 

implica na decadência do Concerto 

Europeu e na unificação da Alemanha 

por meio da nova política estabelecida 

pelo primeiro-ministro da Prússia, Otto 

Von Bismarck, a Realpolitik. A 

ascensão desse país como uma potência 

central europeia torna real o que até 

então era o maior pesadelo de muitos 

países, provocando uma intensificação 

da corrida armamentista, nacionalismo 

exacerbado, disputas imperialistas e 

alianças militares que se consolidaram, 

com o início da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), na Tríplice 

Aliança, formada pela Alemanha, Itália 



  

e Império Austro-Húngaro contra a 

Tríplice Entente composta pela França, 

Reino Unido e Rússia. Vale ressaltar 

que, em 1917, os Estados Unidos da 

América entram na guerra ao lado da 

Tríplice Entente e possuem um papel 

muito importante na vitória desse 

conflito. Nesse mesmo ano, sofrendo de 

uma grave crise econômica, a Rússia 

retira-se da guerra e movimentos 

internos realizam a Revolução Russa, 

consolidando o socialismo e criando em 

1922 a URSS. 

A Conferência de Paz de Paris, 

em 1919, foi promovida para fins de 

julgamento da guerra e remodelação do 

sistema. Os países vitoriosos assinaram 

o Tratado de Versalhes que culpava em 

especial a Alemanha pela eclosão do 

conflito e impunha duras sanções e 

consequências diplomáticas e 

econômicas. Essa paz punitiva causou 

um forte sentimento de revanche por 

parte da Alemanha e impulsionou o 

surgimento e difusão do nazismo. 

Assim, com a ascensão de Hitler e a 

ineficácia da extinta Liga das Nações 

(1919-1946), emerge a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), que opõe o Eixo, 

formado pela Itália, Alemanha e Japão 

aos Aliados, em que participavam a 

Inglaterra, França, União Soviética 

(URSS) e Estados Unidos. 

Mesmo com a vitória dos 

Aliados, a Inglaterra e a França se 

encontravam devastadas devido aos 

conflitos terem ocorrido em maioria no 

continente europeu. Esse fato concedeu 

aos Estados Unidos e à URSS o título 

de verdadeiros vencedores da guerra. 

No entanto, as diferenças ideológicas e 

a busca por hegemonia fizeram com que 

se tornassem inimigos dividindo o 

mundo em dois blocos. Inicia-se, então, 

a Guerra Fria, que deixa o mundo em 

constante tensão pelo enorme 

investimento de armamentos nucleares 

de ambos os lados.  

Além da corrida armamentista, 

os dois países promoveram uma 

competição que ultrapassava o campo 

militar, a corrida espacial ficou 

conhecida como uma das maiores 

formas de propaganda para provar a 

superioridade tecnológica. Do lado 

soviético, o cosmonauta Yuri Gagarin 

se destacava como o primeiro homem a 

ir ao espaço, ao passo que, os Estados 

Unidos comemoraram a chegada do 

primeiro homem à lua em 1969. 

O fim da corrida espacial 

aconteceu em 17 de julho de 1975, 

quando uma missão espacial foi 

realizada em conjunto por americanos e 

soviéticos. Nessa missão, participaram 

as naves Apollo (conhecida 

popularmente como Apollo 18), enviada 

pelos americanos, e a Soyuz 19, enviada 

pelos soviéticos. Essa missão 

cooperativa marcou o fim da disputa 

espacial e deu início a uma fase de 

cooperação científica entre EUA e 

URSS. Mas essa cooperação foi muito 

além do que se sabia naquela época. Os 

Estados Unidos e a União Soviética 

fizeram um pacto secreto de unir suas 

tecnologias, as únicas consideradas 

dignas por ambos, e buscar meios para a 

exploração e talvez para a colonização 

de outros planetas.  

Após oito anos desse pacto 

secreto, a ONU torna-se ciente e 

começa seus esforços para torná-lo um 

comitê oficial e abri-lo a mais países. 

Ambos os Estados têm diversas 

ressalvas e relutam extremamente, pois 

nenhum deles enxerga sentido nessa 

mudança, e não só perderiam sua 

autonomia, como teriam que abrir suas 



  

pesquisas e discussões às nações que 

não viam como “iguais”.  

Mas o então secretário-geral da 

ONU, Javier Pérez de Cuéllar, no 

começo de seu mandato e com 

verdadeiro ímpeto e desejo de ser 

lembrado, não iria desistir de convencer 

as potências a abrirem mão daquilo que 

chamava de “um egoísmo com o 

mundo”. Primeiro persuadiu os Estados 

Unidos, garantindo que ainda teriam 

predominância no comitê e que isso 

seria ótimo para a imagem americana 

internacionalmente, sendo 

conciliadores, apesar da forte campanha 

antissoviética de Regan. Depois teve 

verdadeira dificuldade em aliciar a 

União Soviética, e somente quando 

assumiu o poder, Iúri Andropov, que foi 

considerado particularmente tolerante 

como chefe do serviço secreto soviético, 

o KGB, e que havia chefiado o 

Departamento para Relações com Países 

socialistas, que Cuéllar viu sua 

oportunidade em um líder com o qual 

poderia negociar, e assim o fez, 

conseguindo, mas, apenas após garantir 

que junto aos EUA teriam direito a veto. 

E foi assim que em 23 de março de 

1983 foi criado o Programa Espacial das 

Nações Unidas (PENU).  

Porém, foi somente a partir de 

1985 quando assume a presidência da 

URSS Mikhail Gorbachev, conhecido 

pelas suas propostas de reestruturação e 

abertura política, conhecidas como 

perestroika e glasnost, que de fato o 

comitê começa a ser estruturado e a 

funcionar.  Sua formação original conta 

com sete membros, e a primeira reunião 

oficial do PENU ocorre em 17 de 

outubro de 1985, cujo tema foi 

Cooperativismo entre as Nações para as 

Explorações de Novos Planetas.  

Em lentos passos, o comitê se 

desenvolveu nos seis anos seguintes, até 

que com o fim da União Soviética, a 

Rússia reivindicou sua cadeira no 

comitê com a promessa de ser mais 

flexível que sua antecessora. Dessa vez, 

os desafios a serem enfrentados são 

referentes aos Estados Unidos e os 

conflitos causados por George H. W. 

Bush e sua intransigência, mesmo com 

isso, o PENU segue se desenvolvendo e 

recebendo novos membros. 

Atualmente, o Programa das 

Nações Unidas conta com 46 países-

membros, nos quais apenas dois, 

Estados Unidos e Rússia, têm poder de 

veto. Seguindo o padrão histórico, 

existem alguns atritos entre os governos 

de Trump e Putin, mas que não afetam 

tão diretamente as relações dentro do 

comitê enquanto outrora.  

 

HISTÓRICO DO PROBLEMA  

A colonização de Marte tornou-

se inevitável. Para que possamos 

compreender esse fenômeno, é 

necessária uma análise dos principais 

acontecimentos e ações humanas que 

culminaram na situação deplorável com 

a qual o planeta Terra encontra-se 

atualmente. Logo, faremos uma breve 

viagem no tempo destacando os 

principais eventos que tiveram forte 

impacto para a degradação da vida 

terrestre e também da escolha do 

“Planeta Vermelho” como a única 

solução. 

Em 1609, quando Galileu 

Galilei voltou seu telescópio aos céus, o 

cosmos literalmente se abriu para a 

humanidade. Desde então, a ciência 

teve avanços significativos. O ano de 

1930 marcou o lançamento do primeiro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/KGB


  

protótipo de foguete com combustível 

líquido. A corrida espacial, que foi 

protagonizada pelos Estados Unidos da 

América e pela União Soviética, 

terminou com o saldo do primeiro 

satélite artificial a orbitar a Terra 

(Sputnik I, 1957), de Yuri Gagarin, 

como o primeiro homem a ir ao espaço 

em 1961 e a tão conhecida viagem à 

Lua de Neil Armstrong, Michael Collins 

e Edwin Aldrin Jr ocorrida em 1969. 

Uma das mais recentes descobertas, que 

trouxe esperança para cientistas de todo 

o mundo, foi a presença de água líquida 

em Marte, encontrada a 1,5 km abaixo 

de uma camada de gelo, próxima ao 

Polo Sul de Marte. Isso foi fundamental 

para a escolha do planeta como o ideal 

para se realizar a colonização, 

principalmente quando a situação na 

Terra ficou insustentável. 

O ponto de inflexão da relação 

do ser humano e do meio ambiente se 

deu com a Revolução Industrial. Nesse 

contexto, a influência do homem sobre 

os recursos naturais atingiu níveis 

preocupantes. Ademais, a explosão 

demográfica e seus decorrentes 

problemas sociais fizeram com que a 

poluição ambiental emergisse de forma 

acentuada e perigosa. O crescimento 

desenfreado das indústrias, justificado 

pelo modo de produção capitalista, teve 

como consequência negativa 

lançamentos maciços de dejetos 

industriais no meio ambiente, tais como 

ácidos, álcalis, metais pesados, 

hidrocarbonetos, fenóis, detergentes, 

dentre outros. Essas práticas, que foram 

cada vez mais intensificadas ao longo 

do tempo, geraram questões como: 

efeito estufa, aquecimento global, 

esgotamento de recursos, poluição da 

atmosfera e dos mares em escalas antes 

jamais vistas e completamente 

ameaçadoras para a vida terrestre. 

A guerra comercial entre a 

China e os Estados Unidos da América 

ilustra o ápice das tensões geopolíticas e 

ambientais, uma vez que, quando as 

duas maiores economias do globo 

resolveram se enfrentar, foi gerada uma 

reação em cadeia que prejudicou o 

crescimento do produto interno bruto 

(PIB) de todo o mundo. Além disso, 

diversos países aumentaram 

exponencialmente sua produção de 

commodities para sobreviverem a esse 

conflito comercial. O Brasil adotou essa 

medida e no mesmo ano verificou sérias 

repercussões na Amazônia no que tange 

à ampliação do desmatamento, da 

emissão de carbono e do agravamento 

das mudanças climáticas. Dados da 

Ocean Conservancy indicam que 95% 

de todo o lixo plástico estão submersos 

nos oceanos, destruindo vidas marinhas 

e o ecossistema, o que aumenta o 

processo de eutrofização e das “zonas 

mortas”, que possuem baixa quantidade 

de oxigênio. A água ficou tão 

contaminada em detrimento dessa 

poluição que virou um artigo de luxo, 

visto que torná-la potável ficou 

extremamente caro e apenas poucas 

pessoas pelo mundo podem pagar por 

isso. 

Toda a sociedade civil já estava 

desesperada com a crise da água e do 

esgotamento dos recursos naturais, 

porém, mal sabiam que ainda havia 

muito por vir. O aquecimento global 

mostrou que poderia ser fatal. O fim de 

2019 trouxe consigo incêndios 

devastadores. O primeiro ocorreu na 

Austrália. No dia 18 de dezembro, o 

país registrou o dia mais quente de sua 

história: 41,9ºC na média nacional, 

segundo a agência de meteorologia do 



  

governo australiano. “As mudanças 

climáticas na Austrália significam que 

os incêndios florestais começam mais 

cedo, duram mais e são mais extremos” 

(David Ritter, CEO Greenpeace 

Austrália). Mais de um bilhão de 

animais foram mortos e a fumaça se 

espalhou para outros diversos países. O 

fogo destruiu uma área imensa e 

impossibilitou a produção de alimentos 

no país e causou doenças respiratórias 

na maior parte dos australianos. 

 Esses incêndios florestais 

começaram a ocorrer de maneira 

devastadora por todo o planeta Terra, as 

florestas na Sibéria, na Amazônia, no 

sudeste da Ásia e na África central 

foram completamente destruídas, 

cidades próximas devoradas pelo fogo 

que não podia ser contido. Com o globo 

literalmente em chamas, a vida aqui 

ficou insuportável, a biodiversidade já é 

praticamente inexistente, cidades que 

não foram atingidas pelos incêndios 

ficaram aglomeradas e há uma disputa 

intensa por alimento, já que o está cada 

vez mais escasso devido ao montante de 

áreas que se tornaram inférteis. 

 

 

RESOLUÇÕES ANTERIORES  

 

Nada referente ao período de 

aliança secreta entre Estados Unidos e 

União Soviética consta nos arquivos 

oficiais do PENU.  

Depois de virar um comitê 

propriamente dito em 1985, muito 

pouco foi deliberado, principalmente 

devido aos atritos referentes à 

polarização mundial que ainda se 

refletia durante as reuniões, mesmo 

após o fim da União Soviética. Com o 

fim da Guerra Fria, sem o sigilo que 

antes era a base dessa união, as 

potências pareciam querer continuar a 

corrida espacial usando o PENU como 

palco. 

A situação começa a ficar 

insustentável, e os 46 países-membros 

decidem que será assinado um 

documento, prometendo que dentro do 

comitê todas as desavenças políticas 

externas serão deixadas de lado em prol 

de um único objetivo: a cooperação para 

o desenvolvimento espacial. 

Esse foi escrito e assinado por 

todos os países-membros em 2006, e 

desde então tornou-se base fundamental 

do PENU.  

As reuniões do comitê são raras, 

mas extremamente proveitosas quando 

ocorrem. Pouco de fato foi decidido, 

visto que as limitações ainda são muitas 

e que assuntos mais urgentes acabam se 

sobressaindo. 

 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA  

A colonização não é uma 

experiência nova para o homem. Ela já 

foi realizada diversas vezes em nosso 

planeta, durante a história da 

humanidade. Entretanto, uma 

colonização interplanetária é algo 

completamente inédito e que durante 

muito tempo foi considerado apenas 

possível em filme de ficção científica.  

Mesmo que os países já 

estudassem Marte como uma opção 

viável em um futuro de longo prazo, o 

caráter urgente da situação da Terra fez 

com que a necessidade de uma 

colonização se tornasse imediata, 

enquanto as pesquisas ainda estavam 

longe de serem concluídas. Portanto, 

muito ainda precisa ser planejado para 

viabilizar a povoação de Marte. Além 

disso, embora há muitos anos exista a 



  

cooperação no que se refere às 

pesquisas sobre viagem espacial, os 

países operam muito ainda pautados na 

raison d'état de maneira que muitas 

barreiras ainda precisam ser quebradas 

para que possamos realmente falar de 

uma cooperação espacial internacional 

propriamente dita, e com o rumo que a 

situação tem tomado, esta precisa 

ocorrer. Afinal, para que haja uma plena 

troca de tecnologias será preciso que os 

países superem toda e qualquer 

rivalidade e/ou tensões que carreguem. 

A guerra comercial entre a China e os 

Estados Unidos é um claro exemplo de 

um conflito a ser superado uma vez que, 

ambos são referência no que tange seus 

programas espaciais e precisariam 

trabalhar em conjunto para tornar 

possível tal missão. 

Uma vez que sabemos que é 

uma narrativa comum a de que o espaço 

é de todos, em um primeiro momento é 

impossível que os países tenham 

representantes na missão que visa a 

colonização do planeta vermelho. Dessa 

forma, esse tópico constitui um dos 

maiores impasses, pois não existem 

critérios pré-definidos para garantir que 

a tomada dessa decisão agrade de 

maneira generalizada. Porém, alguns 

pontos são necessários, para não dizer 

óbvios, no que concerne à formação da 

primeira equipe responsável pela mais 

crucial missão espacial que já houve ou 

haverá no Planeta Terra, estes são: 

pessoas capazes e capacitadas para 

exercerem suas funções; disciplinadas e 

preparadas para enfrentar o 

desconhecido; com plena consciência de 

que uma vez tomada a decisão de ir, não 

há possibilidade de retornar; com saúde 

mental e física para poderem povoar 

Marte; e o compromisso de uma nova 

civilização que nunca chegará no 

abismo em que se encontra a  Terra.   

Outro importante fator de 

discussão é como ocorrerá a 

convergência de tantos projetos e 

tecnologias que já existem, como será 

determinado o que é melhor ou mais 

importante, o que poderá ser mais 

aproveitado. Uma vez que a NASA 

possui dois projetos referentes a Marte, 

o Mars 2020 e o Moon to Mars, a ESA, 

junto com a Roscosmos, tem o 

ExoMars; a SpaceX, do bilionário Elon 

Musk, tem seu próprio projeto de 

colonização em Marte. Maneiras 

precisarão ser pensadas para que sejam 

utilizados todos esses projetos visando o 

bem comum e não o lucro desenfreado 

ou a hegemonia espacial de algum país. 

O que deve ser priorizado é a 

sobrevivência humana, com planos 

meticulosos para que tudo ocorra da 

maneira desejada, sem ocorrência de 

desvios e corrupções, pois as 

consequências seriam incalculáveis.  

Deixar o projeto apenas em 

mãos governamentais garante 

previsibilidade, mas tem como 

consequência perda de grandes 

inovações, ideias e tecnologias, como o 

próprio exemplo da SpaceX, de Musk, 

numa situação agravada como a de 

nosso planeta, evitar parcerias público-

privadas pode ser um luxo que não 

tenhamos se quer a opção de 

considerar.  Entretanto, outro receio de 

diversos países é a ameaça direta a suas 

soberanias nacionais, caso o controle da 

tecnologia espacial se estabeleça na 

esfera privada. Assim, a parceria  

público-privada pode ser de fato a 

melhor alternativa para a problemática, 

uma vez que o dinheiro das nações é 

essencial para execução do projeto de 

forma integral.  



  

 Apesar da descoberta dos 

cientistas de água líquida, calotas 

polares, planície e da duração do dia em 

Marte ser muito próximo ao que 

possuímos na Terra, a ocupação do 

planeta vermelho implica diversos 

desafios, visto que é até o atual 

momento, ele ainda é um frio e 

radioativo deserto. Por conta de sua 

maior distância do Sol, se comparado a 

Terra, apenas a energia solar não é 

suficiente. Logo outros métodos de 

obtenção de energia devem ser 

procurados e adaptadas para a realidade 

marciana, que conta com o forte 

agravante de tempestades de poeiras e 

uma atmosfera majoritariamente 

constituída por gás carbônico. Para que 

os seres humanos que se aventurarem 

nessa jornada fiquem imunes a essas 

condições uma alta tecnologia deve ser 

colocada em jogo. Outra questão é que 

Marte detém apenas 37% da superfície 

de gravidade da de nosso planeta de 

origem, o que pode causar perda de 

massa muscular, de massa óssea e 

problemas cardiovasculares, logo os 

novos habitantes devem manter uma 

forte rotina de exercício para evitar tais 

questões e, além disso, os países devem 

buscar mais informações para 

solucionar estes e todos os outros 

problemas que podem vir a aparecer 

nesse mundo desconhecido. 

Outra importante questão acerca 

da colonização de Marte, refere-se aos 

caríssimos custos das viagens espaciais. 

Quem irá arcar com isso para criar uma 

estrutura capaz de permitir que o 

homem viva plenamente em terras 

vermelhas, e, uma vez construídas 

cidades no planeta que comporte vida 

sem a necessidade de astronautas, quem 

serão os primeiros a constituir 

residência e povoar Marte? Mais do que 

isso, a quem pertencerá as cidades 

marcianas? Sobre quais leis elas 

funcionarão? Afinal, o objetivo é 

construir em cooperação, mas como 

vencer a vontade de que suas leis e 

costumes prevaleçam na hora de decidir 

como funcionará a vida marciana? Uma 

nova Constituição será feita, 

desvencilhando completamente a nova 

Colônia de sua fracassada Metrópole? 

Quando a vida na Terra começar a ficar 

cada vez mais impossível, serão 

implementados justos parâmetros para 

decidir quem poderá ir tentar uma vida 

nova, ou a lei do dinheiro capitalista que 

nos levou à precária situação em que 

colonizar outro planeta pode ser nossa 

única maneira de sobreviver ainda 

valerá e será a única que importa? 

Todas essas questões ainda precisam ser 

respondidas se temos a pretensão de 

habitar um novo planeta, para que não 

ocorra nele o mesmo que vem 

ocorrendo aqui, caos e destruição.  

 

 

 

Água em estado líquido de Marte 

descoberta em 25/07/18 

 

PANORAMAS 

 

 África  

(África do Sul, Egito e Nigéria) 

A União Africana estabeleceu 

em 2017 a iniciativa da criação 

de uma agência espacial africana 



  

visando um melhor 

desenvolvimento tecnológico 

por todo o continente. O Egito 

foi escolhido para sediar tal 

agência. A África do Sul e a 

Nigéria destacam-se com os 

programas espaciais mais 

desenvolvidos do continente. A 

China exerce um papel de 

grande ajuda e influência para 

esses países no que tange sua 

tecnologia nesse setor. 

 

 América do Norte  

(Canadá)  

obs: EUA consta em países com 

veto  

O Canadá tem sua própria 

agência espacial, a Canadian 

Space Agency. Também é um 

dos membros da Estação 

Espacial Internacional e irá 

participar da Estação 

Internacional Lunar. É um 

grande parceiro dos EUA tanto 

no quesito espacial como nos 

demais.  

 

 América Latina  

(Brasil, Costa Rica, Cuba, 

México, Peru, Venezuela) 

O bloco da América Latina 

adotou como uma medida para o 

desenvolvimento de seus países 

unirem-se, cada uma a seu 

modo, às pesquisas espaciais. 

Para tanto, diversas nações 

buscaram apoio na experiência e 

no conhecimento russo, a 

Roscosmos mantém vínculos 

com Brasil, Argentina, 

Colômbia, México, Peru e Chile. 

Apesar de a Agência Espacial 

Mexicana lidar com um pequeno 

orçamento comparado a outras 

potências do setor, a Rússia 

decidiu apoiá-la em matéria de 

pesquisa em tecnologias de 

satélites. Outro país que também 

recebe ajuda russa é o Peru, que 

foi assessorado em seu programa 

de lançar ao espaço o satélite de 

observações Chasqui II. Na 

região, o Brasil é a nação que 

possui a maior tradição e 

destaque no setor, a cooperação 

com outros países permitiu a 

construção de sua própria base 

de lançamento de foguetes. 

 

 Ásia Central, Oriental, 

Sudeste Asiático e Meridional  

(Afeganistão, Cazaquistão, 

China, Coreia do Sul, Índia, 

Japão, Mongólia e Vietnã) 

Esse bloco conta com o grande 

destaque da China, que investe 

pesado na expansão de seu 

programa espacial, tanto por 

meio da CNSA, quanto 

contando com empresas 

apoiadas pelo Estado. O país 

investiu mais de US$ 217 

milhões em 2018 nesse sentido, 

e sua magnitude na área é 

reconhecida por todo o mundo. 

Essa nação afirma que o espaço 

é propriedade de toda a 

humanidade e que todos os 

países estão convidados para 

unirem-se ao “China Space 

standard”. O Japão participa 

ativamente do ISECG, um 

fórum onde diversos países 

tratam dos esforços para a 

exploração de Marte e da Lua. 

 

 Bloco Europeu  

(Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Bulgária, Dinamarca, 



  

Eslováquia, Espanha, França, 

Hungria, Itália, Noruega, Países 

Baixos, Portugal, Polônia, Reino 

Unido, República Checa, 

Romênia, Suíça, Ucrânia) 

O Bloco Europeu é altamente 

engajado com as questões 

espaciais que são desenvolvidas 

por meio de cooperação 

continental através da Agência 

Espacial Europeia. Ela é 

dedicada à exploração pacífica e 

ao uso do espaço para o 

benefício da humanidade. 

Portanto, os países europeus 

membros do PENU são 

altamente articulados e bem 

relacionados, seus interesses 

quase sempre são convergentes. 

Embora Bulgária e Eslováquia 

não façam parte do ESA, 

assinaram acordos de 

cooperação que garantem o 

alinhamento.  

Em relação a Marte, a ESA já 

desenvolve desde 2001 um 

programa chamado ExoMars 

cujo principal objetivo é 

endereçar se já houve vida no 

planeta. Dividida em duas 

missões: a primeira - Trace Gas 

Orbiter - foi lançada em 2016 e 

a segunda estava planejada 

inicialmente para ser lançada em 

2020, contendo um rover e uma 

plataforma na superfície, 

entretanto, com as mudanças 

climáticas cada vez mais graves, 

especula-se uma mudança na 

natureza da missão de forma a 

buscar condições para o 

estabelecimento de uma colônia 

em terras marcianas.  

 

 Países com Veto  

(Estados Unidos da América e 

Rússia)  

São os únicos países que 

possuem poder de veto, dessa 

forma, suas vontades no comitê 

são muito presentes. Ambos 

também possuem suas próprias 

agências espaciais 

governamentais detentoras da 

tecnologia necessária para 

realizar todas as etapas de um 

lançamento por conta própria.  

Os EUA têm a NASA, que é a 

mais conhecida agência espacial 

do mundo. Portanto, sempre 

estiveram engajados em diversos 

projetos referentes a Marte e sua 

possível colonização. Dentre 

eles, encontram-se Moon to 

Mars, que pretende primeiro 

voltar à lua e depois seguir em 

direção a Marte, previsto para 

2024; o Mars 2020 que busca 

sinais de vida muito antiga e; 

além deste, o InSight foi a 

primeira missão a explorar o 

interior de Marte e pousou em 

26 de novembro de 2018 na 

Planície Elysium. Outras 

pesquisas, referem-se à 

possibilidade de casas serem 

feitas de fungos. Com o 

agravamento das queimadas e 

aquecimento global, Donald 

Trump pessoalmente pediu 

urgência nas missões e 

pesquisas, mas reluta em 

cooperar com a ESA e outras 

organizações que já pediram 

parcerias.  

O país ainda lidera o projeto da 

Estação Espacial Internacional, 

que foi construído em parceria 

com diversas organizações de 

diferentes nações, cujo destaque 



  

vai para NASA (EUA), ESA 

(Bloco Europeu) e Roscosmos 

(Rússia). 

A Rússia conta com a 

Roscosmos que é uma das mais 

importantes agências espaciais 

do mundo. Essa está diretamente 

envolvida no projeto ExoMars 

em parceria com a ESA. Além 

disso, o Centro de Pesquisa 

Keldysh, de Moscou, está 

trabalhando em um foguete 

nuclear reutilizável em parceria 

com a Roscosmos, que 

prometem que as naves 

equipadas com o sistema 

conseguirão fazer o caminho da 

Terra até Marte em menos de 

um ano, um período de tempo 

consideravelmente curto para 

uma viagem dessa magnitude. 

"A viagem até a Lua duraria 

vários dias, enquanto um voo 

para Marte seria feito em cerca 

de sete ou oito meses", disse 

Koshlakov. Dessa forma, o 

mundo todo está de olho na 

tecnologia desenvolvida, visto 

que em um curto período de 

tempo, passou de um sonho para 

uma necessidade.  

 

 Oceania  

(Nova Zelândia) 

O país recentemente começou a 

se envolver mais com programas 

espaciais, partindo mais forte da 

iniciativa privada em parceria 

com os Estados Unidos, abriram 

o New Zealand–American 

Rocket Lab, que em 2018 lançou 

sua primeira missão 

para  NASA. 

 

 Oriente Médio  

(Arábia Saudita, Irã, Iraque, 

Israel, Síria e Turquia) 

O governo dos Estados Unidos 

anunciou sanções contra a 

agência espacial e dois institutos 

de pesquisa do Irã, além de 

acusar o governo do país 

islâmico de tentar usar o 

programa espacial como 

pretexto para testar mísseis 

balísticos. Esse país colocou em 

órbita seu primeiro satélite em 

2009 e, em 2017, lançou um 

foguete espacial portador do 

satélite Simorq. A agência 

espacial de Israel mostrou uma 

alta capacidade de lançamento 

de satélites e conta com parceria 

da NASA para suas missões. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O que seu país pode oferecer 

para garantir que Marte não 

tenha o mesmo fim da Terra? 

 Qual será o papel das empresas 

privadas e das parcerias público-

privadas na Colonização de 

Marte? 

 Como o seu governo irá 

contribuir para que a 

colonização de Marte ocorra da 

maneira mais eficiente, rápida, 

econômica e segura possível?  

 Quem seu país acredita que 

deveria ir à primeira missão?  

 

DPO – DOCUMENTO DE 

POSIÇÃO OFICIAL   

 O Documento de Posição 

Oficial, em todos os Organismos 

Internacionais que não são 

militares, deve seguir o padrão: 



  

 Fonte: Times New Roman; // 

Tamanho: 12; // Folha: A4; 

 Texto em cor: Preta; 

 Espaçamento: Simples; 

 Espaço Antes e Depois: 0 pt; 

 Margens: Superior, Esquerda, 

Inferior e Direita – 2 cm; 

 Brasão de Armas ou Emblema 

Nacional do país no Canto 

Superior Direito – 

 No caso de Comitês que não são 

países, e sim representantes, 

utilizar apenas o logo do Comitê 

no Canto Superior Esquerdo; 

 Logo do Comitê no Canto 

Superior Esquerdo, no caso de 

não haver um logo, será 

permitido o uso da Bandeira do 

Comitê ou no caso de ser um 

Gabinete Presidencial, utilizar o 

brasão de armas do país; 

 Nome oficial do país, entre o 

emblema/brasão do país e o logo 

do comitê, centralizado, em 

negrito e caixa-alta; 

 Assinatura do(s) delegado(s) no 

Canto Inferior Direito, em cima 

de uma linha em que abaixo está 

indicado o cargo oficial (ex.: 

Embaixador, Chefe de Estado, 

etc.); 

 O nome deve ser o nome do real 

representante junto ao órgão, 

caso essa informação não esteja 

disponível o aluno pode colocar 

seu próprio nome; 

 O DPO deve ter apenas 1 

página. 
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