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Resumo: O Programa Espacial Brasileiro exerce vários tipos de atividades, tanto tecnológicas 

quanto educacionais, mas muitas pessoas sequer sabem da existência do mesmo o que é um fato 

bastante preocupante pela importância da Astronomia/Astronáutica em nosso dia a dia. Sendo assim 

o texto traz a trajetória de nosso programa, e a importância que ele tem para o país.  

 

Seja qualquer grande império ou organização, quando estudado a fundo pode-se perceber 

que por trás de todas as conquistas e feitos realizados sempre existiu uma grande contribuição da 

ciência e dos grandes cientistas das mais variadas áreas. Tal fato abre os olhos de maneira que se 

pode concluir que o desenvolvimento de uma sociedade está ligado diretamente com seu 

desenvolvimento científico e tecnológico.  

Quando se fala em desenvolvimento científico e tecnológico existe um leque muito 

grande de opções, uma dessas áreas é a aeroespacial, que desperta a curiosidade de estudiosos 

desde os primórdios da humanidade. Hoje, diferentemente de tempos passados, existem varias 
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Figura 1 - Yuri Gagarin, primeiro homem a ir ao espaço. 
Fonte: <http://www.federalspace.ru/main.php?lang=en>  



teorias que podem ser aplicadas, como por exemplo, se tem a equação de Drake, cujo objetivo é 

dizer quantos planetas no sistema solar podem desenvolver vida, mas que para se obtenha 

parâmetros mais precisos de sua equação, a utilização de satélites/sondas é imprescindível.  Visto 

a importância científica dentro de uma sociedade, faz-se necessário que o Brasil, com seu 

objetivo de se tornar uma grande potência mundial, desenvolva-se internamente, neste caso 

específico, o Programa Espacial Brasileiro. 

Foi durante a dita Guerra Fria que a Astronáutica realmente teve seu “estopim”, no caso, 

União Soviética e Estados Unidos tramavam uma das disputas mais tensas já existentes, essa 

“rixa” também acontecia na área científica. Ambas as sociedades investiram fortemente em seu 

poder bélico, mas também em seus programas espaciais. A intenção de ambas era a de mostrar 

seu poder bélico e científico e principalmente de mostrar ao mundo como seus sistemas 

governamentais e econômicos predominavam (capitalismo/socialismo).  

Neste período foi o começo da chamada “Corrida Espacial”, tanto os Estados Unidos 

como a União Soviética corriam para ver quem realizava o feito mais importante na área espacial. 

O “socialismo” saiu ganhando enviando o primeiro satélite artificial para a orbitar a Terra, o 

Sputnik, mas o grande feito dos socialistas chamava-se Yuri Gagárin. Ele foi o primeiro homem a 

ir ao espaço, entrando para a história da humanidade. Feito isso, o então presidente norte-

americano Kennedy se comprometeu juntamente com todo o seu país a chegar ao satélite natural 

terrestre, ou seja, a Lua. Tal compromisso foi cumprido, mais de uma vez até, mas foi em 20 de 

julho de 1969, que os astronautas norte-americanos chegavam ao satélite terrestre pela primeira 

vez, a “conquista” da Lua não foi o motivo que fez a guerra acabar, mas foi sem dúvida um dos 

principais fatores para tal, visto que os soviéticos não conseguiram repetir o feito de seu rival, e 

mesmo que conseguissem, já seriam os segundos, o que não teria um peso relevante na época. 

Figura 2 - Logotipo da Agência Espacial Brasileira Fonte: 
<http://www.aeb.gov.br/>  



Passada a Guerra Fria, os investimentos na área foram diminuídos drasticamente, o que 

causou uma desaceleração nas descobertas e conquistas, fator que não impediu que novas 

tecnologias fossem desenvolvidas, a Rússia, antiga União Soviética, dedicou suas pesquisas na 

área da construção de uma estação espacial, enquanto os Estados Unidos focou na construção de 

um ônibus espacial, fator tal que fez com que as duas nações se tornassem aliadas nesse quesito e 

também as duas maiores potências da área atualmente. 

Em meados da Segunda Guerra o Brasil já se organizava em direção à criação de órgãos 

que posteriormente serviriam como a base para todo o programa hoje existente. Em 1945, o 

governo brasileiro se moveu de fato para a realização de tais projetos, enviando assim o Tenente 

Coronel Montenegro para se aperfeiçoar na área, visitando diversas bases aéreas e também o 

Instituto Tecnológico de Massachusetts, juntamente com o professor/pesquisador Richard 

Harbert Smith que sugeriu a criação de um centro técnico que se denominaria CTA, que foi 

organizado em 1º de janeiro de 1954, localizado em São José dos Campos (São Paulo). Várias 

organizações existentes tiveram importância significativa, como por exemplo, o IME (Instituto 

Militar de Engenharia), antiga Escola Técnica do Exército (ETE); a Marinha brasileira e a 

Aeronáutica.  

“Pode-se dizer que o moderno Programa Espacial Brasileiro, teve início em 1956, 
quando técnicos brasileiros tiveram o primeiro contato com alguma forma de atividade 
na área espacial, com a montagem de uma estação de rastreio no arquipélago de 

Figura 3 - Foguete VLS-1 
Fonte: <http://www.aeb.gov.br/>  



Fernando de Noronha, por efeito de um acordo entre Brasil e Estados Unidos, para 
rastrear as transmissões das cargas úteis dos foguetes lançados de Cabo Canaveral”. 
(Programa Espacial Brasileiro, 2013). 

Pouco tempo depois, o então Presidente da Republica Jânio Quadros, instituiu em 03 de 

agosto de 1961, o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais 

(GOCNAE), o qual era essencialmente formado por instituições militares, como por exemplo, o 

Ministério da Aeronáutica, o Centro Técnico da Aeronáutica, o Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica e o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Nos anos seguintes houve uma divisão 

entre as atividades militares e civis, criando assim o atual INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais) e o IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço). 

Nas décadas de 1970 e 80, foram traçadas algumas metas: projetar, construir e operar um 

programa espacial completo, tanto nas áreas de satélites e de veículos lançadores como na área de 

centros de lançamentos, neste mesmo período, 

“o país estabeleceu com a França acordos para treinamento de engenheiros no 
desenvolvimento de lançadores e satélites” (Programa Espacial Brasileiro, 2013). 

Nesse período já existia o CLBI (Centro de Lançamento da Barreira do Inferno) em Natal (RN) 

que viu a cidade de Natal crescer em sua direção tornando-o assim incapaz de comportar as 

ambições do programa espacial, obrigando assim a construção de outro centro de lançamento que 

tivesse uma área útil maior e que atendesse aos futuros projetos, foi em 1º de março de 1983 que 

o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) no Maranhão foi inaugurado, com espaço 

suficientemente grande para um possível aumento. O veiculo lançador em questão seria o então 

VLS, juntamente com a família de satélites SCD e SSR, finalizariam as metas impostas nas 

Figura 4 - Sede da AEB, Brasília (DF) 
Fonte: <http://www.aeb.gov.br/>  



décadas de 1970 e 80. Porém, foi só na década de 1990 que os projetos saíram do papel. Em 

fevereiro de 1993, foi lançado o primeiro satélite inteiramente brasileiro, mas ao contrario do que 

se pode pensar, o mesmo não foi lançado com um VLS, e sim por um foguete norte-americano. 

No ano seguinte, foi criada a AEB (Agência Espacial Brasileira), para coordenar as atividades 

espaciais brasileiras e a partir disso o Brasil “mostrou” para o mundo que também desenvolvia 

pesquisas envolvendo a tecnologia espacial. Nesse contexto, o Brasil realizou seu primeiro voo 

com o VS-30, no mesmo período que o país foi incluído no programa da Estação Espacial 

Internacional (ISS), com isso veio a exigência de prestar serviços para a manutenção ou mesmo 

para o desenvolvimento da estação, como todas as outras nações envolvidas.   

O primeiro foguete VLS-1 foi lançado, sem êxito, lançado o segundo VLS-1, e o 

resultado não mudou, o que naturalmente causou um desconforto no envolvidos, mas o pior ainda 

estava por vir, os dois lançamentos anteriores tinham fracassado, porém não se tinha nenhum 

ferido, já no terceiro VLS-1 além de não ter êxito como seus antecessores, matou 21 pessoas. 

Com o novo fracasso juntamente com a tragédia, o programa espacial brasileiro estava em sérios 

riscos, em contrapartida a indústria aeroespacial era algo que movia muito dinheiro e estava em 

ascensão, fazendo com que o programa continuasse, visando explorar todo esse movimento 

mundial. Um dos fatores importantes é a localização geografia do país, que proporcionou uma 

certa vantagem , pois os centros de lançamentos aqui localizados  são muito próximos à linha do 

Equador, gerando assim uma economia de combustível muito grande em relação a outros centros, 

nos tornando uma ótima opção de mercado. Outro feito importante foi ainda em 1998, quando a 

AEB selecionou o Tenente-coronel Marcos Pontes como o primeiro astronauta brasileiro, e 

também se tornou o primeiro sul-americano a ir para o espaço. Tal missão foi batizada como 

Figura 5 - CLA ( Centro de Lançamento de Alcântara) 
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Missão Centenário, em homenagem aos cem anos do voo de Santos Dumont, em seu 14 Bis. Foi 

em 30 de março de 2006 que o astronauta brasileiro partiu rumo a então Estação Espacial 

Internacional (ISS) a bordo da nave russa Soyus TMA-8, lá desenvolveu experiências com 

microgravidade, um dos principais focos de pesquisa brasileiros quando se fala em aeroespacial. 

Outros dos objetivos de Marcos Pontes no espaço eram indiretamente o de popularizar e mostrar 

o programa espacial brasileiro, e deu certo, pois hoje o mesmo viaja o Brasil realizando palestras, 

instigando futuros engenheiros aeroespaciais. Juntamente a isso, a AEB realiza vários tipos de 

atividades para promover a Astronomia como, por exemplo, a OBA (Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica). Periodicamente nossa agência espacial divulga o chamado PNAE 

(Programa Nacional de Atividades Espaciais), que consiste em um documento onde é exposto o 

planejamento do que deverá ser feito nos próximos anos, em 2012 foi escrito um com a data 

limite de 2021, nele foram prescritos futuros projetos, planos, verbas a serem disponibilizadas 

juntamente com todos os propósitos e aplicações do desenvolvimento tecnológico, o PNAE está 

disponibilizado no site da AEB (http://www.aeb.gov.br/).  

A indústria aeroespacial vem se tornando cada vez mais forte mundialmente, e o Brasil 

não pode ficar atrás nessa corrida, nossos órgãos responsáveis estão trabalhando muito para que 

isso ocorra, com o apoio principalmente do governo brasileiro, mas também com parcerias 

multinacionais, movendo desde instituições de ensino, dando o apoio necessário para pesquisas 

Figura 6 - Astronauta Marcos Pontes 
Fonte: <http://www.marcospontes.net/>  



que envolvam microgravidade e outros temas, até as indústrias nacionais com a demanda de 

peças especificas demandando mão de obra especializada, sem contar a prestação de serviços 

para outros países, que gera grande renda aos cofres nacionais, ou seja, o Programa Espacial 

Brasileiro tem tudo para seguir adiante e se desenvolver tecnologicamente. 
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