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Resumo: O VLS-1 (Veículo Lançador de Satélites) em desenvolvimento no Instituto de Aeronáutica 
e Espaço (IAE) do Centro Técnico Aeroespacial (CTA)  é composto por quatro estágios com 
motores a propelente sólido. O primeiro estágio é composto por quatro motores em configuração 
“strap-on”. Eles são fixados lateralmente em relação ao corpo central composto pelos segundo, 
terceiro e quarto estágios e pela carga útil. Após o vôo do primeiro estágio seus propulsores são 
ejetados e o vôo continua com o acionamento sucessivo dos propulsores do segundo, terceiro e 
quarto estágios, com as respectivas separações desses estágios, logo que o propelente seja 
consumido. Este trabalho apresenta o VLS-1, o perfil de vôo, e ainda apresenta tópicos básicos 
sobre propulsão de foguetes e uma pequena revisão cronológica do Programa Espacial Brasileiro. 
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1. Introdução 
 
O VLS-1 (Veículo Lançador de Satélites) está em fase de desenvolvimento no Instituto de 

Aeronáutica e Espaço (IAE) do Centro Técnico Aeroespacial (CTA). O CTA foi criado na década 
de 50, em São José dos Campos-SP, e é uma organização do Comando da Aeronáutica que tem por 
finalidade a realização das atividades técnico-científicas relacionadas com o ensino, a pesquisa e o 
desenvolvimento aeroespaciais. O CTA é composto por quatro institutos: Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica – ITA, Instituto de Aeronáutica e Espaço – IAE, Instituto de Estudos Avançados – 
IEAv e Instituto de Fomento e Coordenação Industrial – IFI (Fig 1). 
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Figura 1 – O Centro Técnico Aeroespacial e seus Institutos. 
 



O VLS-1 é composto por quatro estágios compostos de motores a propelente sólido. O primeiro 
estágio é composto por quatro motores em configuração “strap-on”. Eles são fixados lateralmente 
em relação ao corpo central composto pelos segundo, terceiro e quarto estágios e pela carga útil. 
Após o vôo do primeiro estágio seus propulsores são ejetados e o vôo continua com o acionamento 
sucessivo dos propulsores do segundo, terceiro e quarto estágios, com as respectivas separações 
desses estágios, logo que o propelente seja consumido. A seguir veremos a história dos foguetes e 
conceitos de física e propulsão aplicados aos foguetes e lançadores de satélites. 
 
2. A História dos Foguetes 
 
Os primeiros foguetes foram construídos a cerca de mil anos na China. Eram muito semelhantes aos 
fogos de artifício atualmente usados em comemorações e festas. Tinham aplicações militares, e 
eram chamadas de flechas de fogo (Fig 2). O projeto básico desses foguetes só foi alterado no 
século XIX, quando surgiram os foguetes militares do tipo Congreve (Fig 4).  
 
Em 1903 o cientista russo Konstantin Tsiolkovsky (1857-1935) apresentou a tese de que foguetes 
com propelentes líquidos poderiam chegar ao espaço. O primeiro lançamento moderno de foguetes 
foi realizado pelo americano Robert Goddard, em 1926, (Fig 3). Já na década de 30 os militares 
alemães desenvolveram os foguetes V-2, que serviam para bombardear Londres a partir da 
Alemanha. Esses foguetes tinham a designação de A-4 na Alemanha (Fig 5). 
 

  
 

Figura 2  - Flechas de fogo dos chineses. 
 
 



  
Figura 3 – Foguetes de Tsiolkovsky e Goddard. 

 
 

 
 

Figura 4 – Foguetes em vários períodos da História (fora de escala) 
 
 



 
Figura 5 – Foguete alemão V-2 (A-4) 

 
 
3. A Teoria dos Foguetes 

 
Os princípios físicos básicos dos fogos de artifício são os mesmos que lançam uma nave ao 

espaço. Os foguetes e os fogos de artifício funcionam da mesma maneira: o combustível é 
misturado com um material chamado oxidante, que é rico em oxigênio e necessário para a 
combustão. Essa mistura, chamada de propelente, é queimada formando gases quentes que se 
expandem e escapam por um dispositivo, denominado tubeira, fazendo o foguete subir. Esse efeito 
físico foi explicado pela primeira vez, no século XVIII, pelo cientista inglês Isaac Newton. Trata-se 
da Terceira Lei do Movimento, que explica que a cada reação (os gases escapando) há uma reação 
em sentido contrário e de mesma magnitude (a força que movimenta o foguete). 
 
3.1. A Física dos Foguetes 

 
O movimento de um objeto em resposta a uma força externa foi descrito pela primeira vez há 

cerca de 300 anos pelo inglês Isaac Newton, através de suas três leis do movimento. Os engenheiros 
e físicos usam as leis de Newton para projetar e calcular o vôo de foguetes reais. 

Ao descrever a ação das forças, deve-se descrever sua magnitude e o seu sentido. Durante o vôo, 
um foguete é sujeito a quatro forças: peso, empuxo e as duas forças aerodinâmicas, a força lateral e 
o arrasto. A magnitude da força peso depende da soma das massas de todas as peças do foguete e da 
aceleração da gravidade (g). A força peso sempre é dirigida para o centro da Terra e age sobre o 



centro de gravidade (CG) do foguete, o ponto amarelo na Fig. 6. O valor de empuxo depende do 
fluxo de massa dos gases escapando através da tubeira, da velocidade de escape desses gases e da 
pressão na saída do tubeira. A força de empuxo age normalmente ao longo da linha central 
longitudinal do foguete e passa conseqüentemente no centro de gravidade do foguete. Algumas 
tubeiras de foguete foguetes podem mover-se para produzir uma força que não seja alinhada com o 
centro de gravidade. O torque resultante sobre o centro de gravidade pode ser usado para manobrar 
o foguete. O valor das forças aerodinâmicas depende da forma, do tamanho, e da velocidade do 
foguete e das propriedades da atmosfera. As forças aerodinâmicas agem através do centro da 
pressão (CP), o ponto preto e amarelo na Fig. 6. 

Durante o vôo, se fizermos a somatória das forças, considerando o sentido e a magnitude, nós 
obtemos uma força externa resultante no foguete. É então possível calcular o movimento do foguete 
através das leis de Newton do movimento.  

 
 

 
Figura 6 – Forças atuantes nos foguetes 

 
 
3.2. A Propulsão dos Foguetes 

 
Os sistemas propulsivos  empregados nos foguetes baseiam-se no escape de um gás com alta 

velocidade por um orifício. A geração desse gás pode ser feita através da combustão de propelente 
sólidos ou líquidos. 

A queima do propelente no interior da câmara de combustão gera gases a alta pressão e 
temperatura. No caso do VLS-1, por exemplo, a pressão atinge 60 vezes a pressão atmosférica e a 
temperatura de 3.000 oC, aproximadamente. Uma vez que a pressão interna é superior à externa, os 
gases no interior do motor escapam através de um orifício mostrado na Fig. 7. Na engenharia de 
foguetes esse orifício é denominado de garganta da tubeira. No caso do primeiro estágio do VLS-1 
ea garganta tem um diâmetro aproximando de 20 cm. À medida que os gases passam através do 



divergente da tubeira eles se expandem, ou seja, tem a pressão diminuída, sendo que o mesmo 
ocorre com a temperatura. Como a energia se conserva, a velocidade dos gases aumenta. Isso pode 
ser visto na Fig. 7 

 

pressão
60 bar

0 bar

temperatura
3200 K

2000 K
Mach0

2,3

velocidade

2400 m/s

câmara

garganta divergente

 
 

Figura 7 – Variação de parâmetros dos gases na tubeira 
 
São os gases escapando a velocidade elevada que geram a força (empuxo) necessária para mover o 
foguete em direção oposta. O mesmo efeito ocorre com uma bexiga de aniversário, quando a 
enchemos de ar e a soltamos (Fig. 8). 
 

 
Figura 8 – Bexiga de aniversário 

 
A força que empurra o foguete para cima é chamada de empuxo. A intensidade dessa força 

depende da quantidade da descarga produzida e da velocidade com que escapa. O empuxo acelera o 
foguete, aumentando sua velocidade, A aceleração depende da massa do foguete. Quanto mais 



pesado ele for, mais empuxo é necessário para chegar ao espaço. A nave continuará a acelerar 
enquanto os motores do foguete estiverem funcionando e fornecendo empuxo. Em alguns casos os 
foguetes podem ter tipos diferentes de motores (sólidos ou líquidos) em estágios diferentes. 
 
3.3. Propulsão Sólida 

 
Em um propulsor sólido, o combustível e o oxidante são misturados formando uma massa que é 

inserida no envelope motor. Sob condições de temperatura ambiente, o propulsor não queima. A 
combustão se iniciará quando exposto a uma fonte externa do calor. Um dispositivo de ignição, 
chamado de ignitor, é usado iniciar a queima do propelente sólido, sendo instalado normalmente em 
uma das extremidades do motor. Durante a queima, o gás de exaustão será produzido, e esta 
prosseguirá até que todo o propelente tenha sido consumido.  Normalmente os blocos de propelente 
têm o centro oco, para que a combustão ocorra nesta região aumentando a área de queima. A 
combustão ocorre, então, radialmente de dentro para fora do motor. 

 

 
 

Figura 9 – Propulsor sólido 
 
 

3.4. Propulsão Líquida 
 
Em um propulsor líquido, o combustível e o oxidante são armazenados em tanques e bombeados 

e injetados na câmara de combustão onde se misturam e ocorre a combustão. A combustão produz 
grandes quantidades de gás de exaustão com alta temperatura e pressão. Os gases quentes escapam 
através de uma tubeira. O empuxo é então produzido de acordo com a terceira lei de Newton. Os 
propelentes líquidos podem ser do tipo hipergólico em que o simples contato do combustível e 
oxidante é suficiente para iniciar a combustão. Esse é o caso, por exemplo, dos propulsores do 
módulo lunar, que pouso e tirou o homem da Lua. Nos outros casos é necessário o uso de um 
sistema de ignição semelhante aos usados nos propulsores sólidos. 

 

 
 

Figura 10 – Propulsor líquido 
 
 
 
 



 
3.5. Estágios dos Foguetes 

 
Nos veículos lançadores a massa de carga útil é somente uma pequena parcela da massa total na 

decolagem. A maior parte da massa do foguete é a massa do propelente. Por exemplo, no caso do 
VLS-1 a massa da carga útil (satélite) é de 150 kg, a massa total do veículo na decolagem é de 50 
toneladas e a massa de propelente é de 41 toneladas.  Quando o propelente é queimado durante a 
fase propulsada ascendente, uma proporção maior da massa do veículo transforma-se na massa de 
estrutura e tanques quase vazios. A fim de eliminar a massa residual desses tanques e permitir que o 
foguete atinja uma velocidade final maior, os foguetes são divididos em estágios que são separados 
logo que o propelente desses estágios seja totalmente consumido. Cada estágio é um foguete com 
seu próprio motor e tanques de propelente. 

 

 
Figura 11 – Estágios de um lançador 

 
 

3.6. Órbitas e vôos suborbitais 
 
Os foguetes de sondagem têm a missão de levar uma carga útil até a altitude requerida, ou 

prover uma certa permanência acima de determinada altitude. Já s lançadores de satélites têm a 
missão de injetar um ou mais satélites em órbita, com determinada precisão, a partir de um 
determinado campo de lançamento. O que difere então um foguete de sondagem de um lançador de 
satélites? Veremos a respostas nos parágrafos seguintes. 

Isaac Newton (1642-1727), matemático e físico inglês, fundador da física moderna e descobridor 
das três leis do movimento e da teoria da gravitação, demonstrou como a gravidade mantém os 
planetas girando ao redor do Sol.  Para exemplificar a sua teoria, Newton utilizou o exemplo 
ilustrado na Fig. 12.  Imagine-se no topo de uma hipotética montanha a 300 km acima da superfície 
da Terra.  Imagine, agora, que de lá você fará uso de um canhão para arremessar balas 
horizontalmente.  Ao serem arremessadas, paralelamente à superfície terrestre, as balas se movem 
em direção à sua superfície atraídas que são pela força da gravidade.  Quanto maior a sua 
velocidade, mais longe do local de lançamento cairá a bala.  É o caso das balas A, B e C, mostradas 
na Fig. 12, ou seja, VA>VB>VC, onde V representa velocidade inicial de cada bala.  Argumentava 
Newton que existiria uma velocidade na qual à medida que caísse em direção à Terra (atraída pela 



força da gravidade) a bala jamais alcançaria a superfície terrestre, visto que a bala se encurvaria na 
mesma proporção da superfície da Terra.  Foi através da sua teoria da gravitação que Newton 
explicou a órbita da Lua em torno da Terra e desta em torno do Sol.  Mesmo sem saber, Sir. Isaac 
Newton estava estabelecendo a possibilidade de satélites artificiais em torno da Terra. 

 

 
Figura 12 – Newton e a teoria da gravitação universal. 

 
Por que neste exemplo foi utilizado 300 km de altitude?  Porque a parte densa da atmosfera 

terrestre possui 100 km de espessura.  Muito? Nem tanto, quando consideramos que o raio da Terra 
mede aproximadamente 6.378 km.  A 300 km assume-se a ausência total de atmosfera de modo que 
não haveria atrito entre a bala e a atmosfera.  A maior parte dos satélites artificiais encontram-se 
acima desta altitude.  Para o campo gravitacional terrestre e para um lançamento próximo à linha do 
Equador, qual seria esta velocidade VD?  Bem, seria de 27.816 km/h!  A 300 km de altitude se você 
lançar a bala a uma velocidade inferior à esta, a mesma cairá em algum ponto da superfície terrestre, 
similarmente ao que ocorreu com as balas A, B e C, mostradas na Fig. 12.  Se lançada a uma 
velocidade igual à 27.816 km/h, a bala ficaria circulando em torno da Terra indefinidamente.   O 
que ocorreria, então, se a bala fosse lançada a uma velocidade de 30.000 km/h, por exemplo?  Neste 
caso, ela percorreria uma trajetória elíptica, como mostrado pela linha E da Fig. 12.  Caso a 
velocidade fosse aumentada para 38.000 km/h, a trajetória seria aquela representada pela linha F da 
Fig. 12.   

Para concluir, o que ocorreria se lançássemos a bala a 40.000 km/h? Se lançada em direção e 
momento adequados, a bala escaparia do campo gravitacional terrestre.   

Para que um corpo permaneça em uma órbita circular é necessário que sua velocidade de rotação 
ao redor da Terra seja tal que a força centrífuga resultante seja igual ao seu peso na altitude da 
órbita. Caso sua velocidade seja menor que a velocidade necessária para que o corpo permaneça em 
órbita ele poderá permanecer em uma órbita elíptica ou retornar de encontro à superfície da Terra. 

A aceleração da gravidade decresce com a maior distância do corpo até a Terra. No nível do mar 
a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,81 m/s2. Em uma altitude de 300 km a aceleração 
da gravidade é aproximadamente 8,94 m/s2. De forma simplificada a velocidade para manter um 
corpo em órbita circular  em torno da Terra é dada por:  

 

gRv .=                                                                            (1) 

 
onde R é a distância entre o centro da Terra e o corpo e g é a aceleração da gravidade, conforme 

ilustrado na Fig 13. 
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Figura 13 – Cálculo de velocidade orbital 
 
Considerando que a altitude da órbita é de 300 km, RT = 6.378 km e g = 8,94 m/s2, calcula-se e  

obtém-se: v = 7,7 km/s = 27.816 km/h. Note que para se obter essa velocidade será necessária uma 
grande quantidade de energia, a qual será fornecida pela queima do propelente. 

Outra forma mais precisa de se calcular a velocidade requerida para a órbita circular é dada pela 
formulação abaixo: 

 

hR

MG
v

T +

=
.

                                                                           (2) 

 
onde RT é o raio da Terra, G é a constante gravitacional universal, M é a massa da Terra e h é a 

altitude da órbita.  
G = constante gravitacional universal = 6,673 . 10-11 Nm² / kg² ,  
M = massa da Terra = 5,98 . 1024 kg 
G M = 3,986.1014 m³ / s²  
 
Então, o que difere um foguete de sondagem de um lançador de satélites é a capacidade de 

fornecer velocidade à carga útil. No caso do lançador essa capacidade é muito maior. Por isso os 
lançadores de satélites tem uma massa de propelente e um tamanho muito maior do que os foguetes 
de sondagem. No caso dos foguetes de sondagem e foguetes suborbitais a velocidade orbital não é 
atingida e a carga útil descreve uma trajetória de encontro a Terra. O foguete é lançado, sobe até sua 
altitude máxima e cai na superfície da Terra. A queda pode ser no solo ou no mar, e o local é 
previsto antes do lançamento, para que esse seja feito com segurança.  

 



 
 

Figura 14 – Vôo suborbital 
 
 

4. Retrospectiva do desenvolvimento dos foguetes no Brasil 
 

4.1. O legado de Santos=Dumont 
 
Em 1891, o brasileiro Alberto Santos Dumont (1873-1932) mudou-se para a capital francesa, 

com o propósito de se tornar aeronauta (Santos Dumont, 1918). Vários especialistas dão a Alberto 
Santos-Dumont o crédito de ter sido a primeira pessoa a realizar um vôo numa aeronave mais 
pesada do que o ar, por meios próprios, no vôo que foi assistido por centenas de pessoas em Paris. 
Era 23 de outubro de 1906 e o 14-Bis desafiava a Lei da Gravidade executando um vôo de 220 
metros, a 6 metros acima da superfície. Assim, no Brasil ele é considerado o “Pai da Aviação”. O 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica conferiu a Santos Dumont o título de Doutor Honoris Causa 
em 1956, Fig 15. 



 
Figura 15 – Título de Doutor em Engenharia Aeronáutica 

 
No livro “O que eu vi, o que nós veremos” escrito por Santos Dumont em 1918 em um trecho 

vemos as seguintes palavras: 
 
“É tempo, talvez, de se instalar uma escola de verdade em um campo adequado.  Não é difícil 
encontrá-lo no Brasil.  Nós possuímos para isso excelentes regiões, planas e extensas, 
favorecidas por ótimas condições atmosféricas . . . 
 
. . . os alunos precisam dormir próximo à escola, ainda que, para isso, seja necessário fazer 
instalações adequadas . .  
 
. . . margeando a linha da Central do Brasil, especialmente nas imediações de Mogi das 
Cruzes, avistam-se campos que me parecem bons . . .” 

 



 
 

Figura 16 – Santos Dumont no cockpit do 14 bis 
 
Com essas palavras Santos Dumont sugeria em 1918 a criação de uma escola de aviação no 

Brasil, e citava uma região próxima a onde hoje se encontra o CTA e o ITA, que foram implantados 
em 1950 em São José dos Campos - SP. 

 
4.2. A Missão Espacial Completa Brasileira (MECB) 

 
O programa espacial brasileiro, que deu origem à Missão Espacial Completa Brasileira (MECB), 

teve início na década de 60 com a formação de duas equipes: o Grupo de Organização da Comissão 
Nacional de Atividades Espaciais - COGNAE, diretamente subordinado ao então Conselho 
Nacional de Pesquisas - CNPq, atualmente Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, e o Grupo Executivo e de Trabalhos e Estudos de Projetos Especiais - GETEPE, 
pertencente ao então Ministério da Aeronáutica (MAer), hoje denominado Comando da 
Aeronáutica, após a implantação do Ministério da Defesa. Ambos foram instalados em São José dos 
Campos - SP, junto ao então Centro Técnico da Aeronáutica - CTA, hoje Centro Técnico 
Aeroespacial. 

O Ministério da Aeronáutica, desde 1961, vem dedicando sua atenção para a área espacial. As 
primeiras iniciativas foram para o desenvolvimento de pequenos foguetes com destinação a 
sondagens meteorológicas para a Força Aérea. Em 1963 foi criado o grupo que mais tarde, em 1966, 
tornou-se o GETEPE - Grupo Executivo e de Trabalhos e Estudos de Projetos Especiais, vinculado 
ao Estado Maior da Aeronáutica (EMAER), concretizando, assim, a intenção do então Ministério da 
Aeronáutica de se dedicar às pesquisas espaciais. Os trabalhos iniciais desse grupo foram de 
planejamento de implantação, na época, do Centro de Lançamento de Foguetes da Barreira do 
Inferno - CLFBI, hoje denominado Centro de Lançamento da Barreira do Inferno - CLBI, sediado 
próximo à cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. 

Os técnicos do Ministério da Aeronáutica, além do treinamento no exterior, passaram a adquirir 
experiência por intermédio da montagem e lançamento de foguetes americanos e canadenses no 
CLBI e nos campos de lançamento americanos. No final de 1965, cerca de um ano após ter início a 
construção do CLBI, começaram suas atividades operacionais com o lançamento de um foguete 
americano Nike-Apache (Fig 17). 



 
Figura 17 – Telegrama do primeiro lançamento de foguete em Natal 

 
Em paralelo, as equipes nucleadas pelo GETEPE começaram a especificar e projetar foguetes, 

destinando à indústria nacional a sua fabricação, dando-lhe a assessoria técnica possível. Assim, em 
1967, era lançado, do CLBI, o primeiro protótipo do foguete Sonda I, bi-estágio, com a finalidade 
de substituir os foguetes americanos de sondagens meteorológicas. 

Em 17 de outubro de 1969 era criado o Instituto de Atividades Espaciais - IAE, vinculado ao 
CTA, originário do GETEPE e do Departamento de Assuntos Espaciais, pertencente ao Instituto de 
Pesquisas e Desenvolvimento - IPD, do CTA. Seu núcleo só foi ativado em 20 de agosto de 1971, 
constituído do pessoal e instalações do GETEPE. A portaria de criação do IAE extinguia o GETEPE 
e passava o CLBI à subordinação do Instituto de Atividades Espaciais. O IAE ficou responsável, 
dentro do então Ministério da Aeronáutica, pela condução de projetos de pesquisas e 
desenvolvimento no setor espacial. 

Por outro lado, em 22 de abril de 1971, o COGNAE foi extinto e, em seu lugar, foi criado o 
INPE, ainda vinculado ao CNPq, e atualmente pertencente ao Ministério da Ciência e Tecnologia - 
MCT, encarregado do desenvolvimento das pesquisas espaciais no âmbito civil, de acordo com 
orientação recebida da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE). 

Em 1978, cerca de 17 anos após a formação no Brasil dos primeiros grupos destinados a 
implantar no país um programa espacial, a COBAE teve aprovada, pelo governo federal, a sua 
proposta de realização do estudo de viabilidade de uma Missão Espacial Completa Brasileira - 
MECB. Esse estudo foi apresentado e aprovado pela COBAE no 2o Seminário de Atividades 
Espaciais, realizado em 1979. No início de 1980, a Presidência da República dava a sua aprovação 
oficial para a realização da missão. 

A proposta aprovada estabeleceu que a Missão Espacial Completa Brasileira era um programa 
integrado, visando o projeto, o desenvolvimento, a construção e a operação de satélites de 
fabricação nacional, a serem colocados em órbitas baixas por um foguete projetado e construído no 
país e lançado de uma base situada em território brasileiro. Assim a  MECB previa a implementação 
dos três seguimentos: Lançadores, Satélites e Centro de Lançamento. 

Em 1991, ocorreu a fusão entre o Instituto de Atividades Espaciais e o Instituto de Pesquisas e 
Desenvolvimento, criando-se, no âmbito do CTA, o atual Instituto de Aeronáutica e Espaço - IAE - 
com a missão ampliada, pois passou a ter forte atuação tanto na área de espaço como na de 
aeronáutica. 

Esses dois institutos, IAE e INPE, o Centro de Lançamento de Alcântara - CLA e o Centro de 
Lançamento da Barreira do Inferno - CLBI são os pilares da realização dos objetivos propostos para 
a Missão Espacial Completa Brasileira. Dentro desse programa, cabe ao IAE o desenvolvimento do 
Veículo Lançador de Satélites - VLS; ao INPE, o desenvolvimento dos satélites e as estações de 
solo correspondentes; ao CLA, o encargo de realizar as atividades referentes à operação de 



lançamento do VLS e, ao CLBI, operar como estação no acompanhamento do lançamento, com seus 
radares e meios de telemetria. O CLA encontra-se na cidade de Alcântara, no estado do Maranhão. 
A principal vantagem deste centro é a sua localização muito próxima à linha do Equador, que reduz 
o consumo de propelentes para inserção de satélites em orbital equatoriais e de baixa inclinação. 
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Figura 18 – Seguimentos da Missão Espacial Completa Brasileira (MECB) 
 
Dentro do programa de desenvolvimento de veículos espaciais diversos foguetes de sondagem e 

para vôos suborbitais foram projetados, qualificados e lançados (Fig. 19). Destacam-se a família de 
foguetes Sonda (II, III e IV) e os veículos para experimento de microgravidade da série VS (VS-30, 
VSB-30 e VS-40). 

 

 
Figura 19 – Foguetes de sondagem desenvolvidos no CTA-IAE 

 
Diversas tecnologias desenvolvidas para os foguetes da família Sonda tiveram aplicação no 

projeto do VLS-1. Podemos ressaltar os sistemas de separação de estágios, sistemas de controle de 
atitude e do vetor empuxo, matérias metálicos e compostos de alto desempenho, entre outros. 

 
 



 
 

5. O Veículo Lançador de Satélites - VLS-1 
 
O desenvolvimento do VLS-1 teve, efetivamente, o seu início em 1984, após o primeiro 

lançamento do foguete Sonda IV. O projeto do VLS-1 baseou-se numa premissa de que o sistema 
deveria fazer o máximo uso da tecnologia, dos desenvolvimentos e das implantações já disponíveis 
no País. O embargo sofrido pelo País, por muitos anos, no que se refere ao fornecimento de 
componentes com aplicação espacial, fez com fossem aplicadas soluções de contorno para a 
substituição de componentes inicialmente especificados para o projeto VLS-1, então disponíveis 
para a venda no mercado ocidental. Isto acarretou a necessidade de novos desenvolvimentos e/ou a 
procura de novos fornecedores, acarretando atrasos sucessivos no programa de desenvolvimento do 
projeto. 

O VLS-1 (Veículo Lançador de Satélites), conta com motores a propelente sólido divididos em 
quatro estágios. Acionados um após a queima do outro, oferecem, nas diferentes fases da trajetória 
do lançador, o impulso necessário à colocação do satélite no espaço. O VLS-1 é um lançador de 
satélites convencional lançado a partir de plataforma terrestre. Na decolagem, o comprimento do 
veículo é de 19 m, a massa é de 50 toneladas e o empuxo de 1000 kN. A propulsão principal é 
fornecida por propulsores a propelente sólido, em todos os estágios, com massa total de 41 
toneladas de propelente, ou seja mais de 80 % da massa total. O desempenho do VLS-1 permite a 
inserção de satélites, com massa de 100 a 350 kg, em órbitas circulares de 250 a 1000 km, em larga 
faixa de inclinações, desde as equatoriais até as polares. 

O primeiro estágio é composto por quatro motores em configuração “strap-on”, conforme 
mostrado na Fig. 20. Eles são fixados lateralmente em relação ao corpo central composto pelos 
segundo, terceiro e quarto estágios e pela carga útil. Após o vôo do primeiro estágio seus 
propulsores são ejetados do corpo central, Fig. 21. O vôo continua com o acionamento sucessivo 
dos propulsores do segundo, terceiro e quarto estágios, com as respectivas separações desses 
estágios, logo que o propelente seja consumido. O corpo central é composto pelos propulsores 
empilhados um acima do outro, numa configuração chamada de “tandem”. 
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Figura 20 - Veículo Lançador de Satélites - VLS-1 
 



 
 

Figura 21 - Dinâmica da Separação do Primeiro Estágio do VLS-1 
 

As tubeiras dos três primeiros estágios são móveis e o movimento de uma tubeira é usado para 
controlar a atitude do veículo. Isso é feito para que o veículo siga a trajetória nominal que é 
programada no computador de bordo do VLS-1. As tubeiras do primeiro estágio são inclinadas, para 
que no final de queima do 1º estágios elas estejam apontando para o centro de gravidade (CG) do 
veículo. O motivo da inclinação da tubeira resulta da impossibilidade prática de ter os quatro 
motores se extinguindo simultaneamente. O apontamento para o CG minimiza, ou anula, os 
momentos em torno daquele ponto, que poderiam perturbar a trajetória do VLS-1. 

 
4. As Fases do Vôo do VLS-1 

 
No instante inicial do lançamento os quatro motores do primeiro estágio são acionados 

simultaneamente, gerando um empuxo total de cerca de 1000 kN (100 toneladas) de maneira a 
permitir a decolagem do veículo, com uma aceleração aproximada de 20 m/s2 ou seja 2 vezes a 
aceleração da gravidade. 

 

 
 

Figura 22 - Decolagem do VLS-1 
 



O passo seguinte é a ignição do segundo estágio (T = 55 s ; H = 21 km ; V = 1.405 m/s), antes 
do fim de queima do primeiro estágio, de maneira a propiciar o efetivo controle do veículo na fase 
entre o final de queima dos quatro motores do primeiro estágio e a separação destes (T = 70 s ; H = 
38 km ; V = 1.705 m/s). 

 

 
 

Figura 23 – Separação dos propulsores do 1º estágio do VLS-1 
 
O terceiro estágio é acionado instantes após o fim de queima do segundo estágio e da separação 

deste (T = 118 s ; H = 107 km ; V = 2.710 m/s). No início do vôo do terceiro estágio ocorre a 
separação da coifa de proteção do satélite (T = 127 s ; H = 222 km ; V = 2.890 m/s). A coifa protege 
o satélite durante a travessia da atmosfera. Caso ela não fosse utilizada os esforços resultantes do 
escoamento aerodinâmico sobre o satélite provocariam danos a este. Acima de 100 km a atmosfera 
é muito rarefeita e a coifa não é mais necessária. A separação dela faz com que a sua massa seja 
descartada, melhorando o desempenho do lançador. 

 

 
 

Figura 24 – Separação da coifa do VLS-1 



 
Após o fim de queima do terceiro estágio (T = 180 s ; H = 230 km ; V = 5.110 m/s), o motor vazio 
do terceiro estágio e a baía de controle de rolamento são separados do veículo (T = 185 s ; H = 240 
km ; V = 5.080 m/s). O computador de bordo começa a realizar os cálculos para determinar a 
orientação e o instante de ignição do quarto estágio. Segue-se uma manobra que visa posicionar o 
conjunto quarto estágio/satélite na atitude desejada. A essa manobra dá-se o nome de basculamento. 

 

 
 

Figura 25 – Manobra de basculamento do VLS-1 
 
Após a orientação do veículo, este é colocado em rotação pelo sistema impulsor de rolamento e 

em seguida é feita a separação da baía de controle, liberando o quarto estágio para seu acendimento.  
 

 
 

Figura 26 –Indução de rotação do VLS-1 
 

Depois das manobras de basculamento e indução de rotação a baia de equipamentos é separada e o 
propulsor do 4º é acionado (T = 469 s ; H = 720 km ; V = 4.240 m/s). A rotação durante o vôo do 4º 
estágio é importante para que se tenha estabilidade giroscópica. É análogo ao que ocorre com os 
projéteis de armas de fogo, onde as estrias espirais internas do cano da arma produzem uma rotação 
que estabiliza o projétil. 

 



 
 

Figura 27 – Separação da baia de equipamentos do VLS-1 
 
Ao fim da queima do propulsor dá-se a separação do satélite do quarto estágio e a conseqüente 

injeção do satélite em órbita (T = 540 s ; H = 750 km ; V = 7.480 m/s). 
 

 
 

Figura 28 – Separação do satélite 
 

 
Na Fig.  29 é apresentado o perfil típico do vôo do VLS-1. Pode-se ver os tempos (T), altitudes 

(h) e velocidades (V) onde ocorrem os principais eventos de vôo. Por exemplo, a injeção do satélite 
em órbita da Terra é feita em 540 segundos, ou seja, cerca de 8 minutos após a decolagem, em uma 
altitude de 750 km. 

 



 
 

Figura 29 – Perfil da Missão do VLS-1 
 
A Figura 30 apresenta vários veículos lançadores de pequeno e grande porte existentes em 

outros paises comparando-os com o VLS-1. 
 

 
 

Figura 30 – Veículos Lançadores Internacionais 
 

 
5. O Futuro do Programa de Lançadores no Brasil  

 
O VLS-1, atualmente, é o principal projeto de lançadores satelitizadores, onde encontra-se na 

fase de qualificação em vôo. Até o presente, foram construídos três protótipos e efetuados dois 
lançamentos a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). 



Nos lançamentos dos protótipos V01 e V02, realizados em 1997 e 1999, respectivamente, 
problemas técnicos impediram o cumprimento da missão, mas permitiu a qualificação em vôo de 
diversos componentes do veículo. O protótipo V03, cujo lançamento deveria ter ocorrido em 2003, 
resultou em acidente, em 22 de agosto daquele ano, antes da tentativa de lançamento. 

O desenvolvimento do VLS-1 continua, com a revisão de diversos sistemas. É previsto o 
lançamento do quarto protótipo V04 e posteriormente o desenvolvimento de novos lançadores, 
dando continuidade ao Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE). 

Em 24 de outubro de 2005 a Agência Espacial Brasileira (AEB) e o Centro Técnico 
Aeroespacial (CTA) anunciaram o Programa de Lançadores Cruzeiro do Sul. Denominado 
Programa Cruzeiro do Sul (em referência as cinco estrelas da constelação Cruzeiro do Sul) a nova 
família de lançadores é composta pelos veículos Alfa, Beta, Gama, Delta e Epsilon, atenderá tanto 
as missões espaciais propostas no PNAE da AEB, como também as missões de clientes 
internacionais (Fig. 31). Com custo estimado em US$ 700 mi e prazo de execução para 17 anos 
(2022), o programa possibilitará ao Brasil a independência no transporte espacial de satélites de 
pequeno à grande porte. 

O programa, que prevê uma evolução gradativa dos seus veículos para alcance de melhores 
desempenhos e de maiores capacidades para o transporte de carga útil, terá como um de seus 
maiores desafios o desenvolvimento e fabricação de motores à propulsão líquida de médio e grande 
porte. O primeiro veículo do programa, o VLS Alfa é um lançador de três estágios e é baseado no 
VLS-1. Ele utiliza o 1º e 2º estágios do VLS-1 e incorpora um novo propulsor a propelente líquido 
em substituição aos 3º e 4º estágios. O programa tem previsão de lançamento do veículo de maior 
porte (VLS Epsilon) em 2022, ano do Bicentenário da Independência. 

 
 

 

 
 

Figura 31 – Os Lançadores do Programa Cruzeiro do Sul 
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