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RESUMO 
 
 

PESQUISAS ESPACIAIS: UMA REDE DE PAÍSES, PROFISSIONAIS E PESQUISAS EM 
BUSCA DE CONHECIMENTO O desenvolvimento de uma sociedade é impulsionado pela 
evolução constante da tecnologia. A roda, a escrita, as ligas metálicas, a agricultura e a 
eletricidade são exemplos de tecnologia que revolucionaram a humanidade. Hoje em dia, 
grande parte da tecnologia desenvolvida para as áreas militar, médica, física e química é 
derivada das pesquisas voltadas para o setor espacial. Com relação às pesquisas espaciais 
realizadas pelo Brasil, deparamos-nos com questões importantes que podem definir a 
qualidade e o tempo com que essas pesquisas são realizadas, e que comprometem o 
desenvolvimento no setor: existe uma falta de investimento por parte do governo ou uma falta 
de profissionais capacitados para desenvolver estas pesquisas? Este trabalho foi desenvolvido 
para tentar entender a situação atual brasileira em relação à tecnologia espacial. Assim, os 
objetivos desse trabalho são analisar as cooperações internacionais entre o Brasil e seus 
parceiros, comparar a tecnologia brasileira para construção de satélites com a de outros 
países, entender quais as funções e os tipos de satélites mais utilizados pelo Brasil, além de 
estimular a pesquisa científica por parte dos alunos do ensino médio. Pesquisas bibliográficas, 
entrevistas com profissionais do setor espacial e uma visita ao Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) foram realizadas para o desenvolvimento desse trabalho. O Brasil é um país 
que, hoje, tem capacidade de construir um satélite (de sensoriamento remoto) sozinho. 
Exemplo disso é o projeto Amazônia, o que mostra que nossos profissionais são capacitados 
para isso. Porém, nem todo material para a construção do satélite está disponível em solo 
brasileiro, a maior parte dos componentes de um satélite tem que ser importada, portanto além 
de parceiros de desenvolvimento o Brasil tem que buscar parceiros comerciais. Hoje, a China é 
o principal parceiro do Brasil em relação à parceria tecnológica na construção de satélites. 
Essa parceira iniciou-se em 1988 e nesse período quatro satélites já foram lançados e um está 
em fase final de preparação para lançamento em dezembro de 2014. Houve uma evolução 
tecnológica devido a esta parceria. Os Estados Unidos e a China detêm conhecimento 
científico e tecnológico e material suficientes para desenvolverem sozinhos seus projetos 
espaciais. Recentemente, a China anunciou que terá sua própria Estação Espacial em 
funcionamento até 2020. Porém, países de menor expressão no setor, como o Brasil, ainda 
dependem dos grandes. Para entender o programa espacial brasileiro, é bom lembrar que ex-
funcionários do INPE que detinham o conhecimento na construção de satélites se aposentaram 
ou deixaram o serviço público, alguns montaram suas próprias empresas, tendo um papel 
fundamental na transferência de tecnologia da academia (INPE) para a sociedade. Essa 
transferência tecnológica tende a se ampliar, dado que o seu domínio serve para fomentar 
negócios em outras áreas, como a equipamentos médicos, equipamentos militares, etc. Os 
especialistas chamam isso de transferência tecnológica horizontal. Assim, concluímos que, no 
setor espacial brasileiro, muita tecnologia foi desenvolvida e muito conhecimento foi adquirido 
com o tempo. O Brasil possui conhecimento e tecnologia para construção de satélites, porém a 
inovação desse conhecimento está sendo comprometida. Profissionais antigos das instituições 
públicas que estão envolvidos nos projetos estão se aposentando e novos profissionais não 
estão sendo contratados na quantidade necessária. Dessa forma, a rede de conhecimento é 
quebrada, o que pode gerar mais custo e maior tempo para finalização dos projetos. 
Entendemos que, com mais investimento em pessoal e planejamento, o governo pode sanar 
alguns problemas nesse setor, pelo menos no que diz respeito à transferência de 
conhecimento entre antigos e novos profissionais dentro das instituições públicas. Palavras-
chave: Pesquisas Espaciais. Satélites. Tecnologia. 


