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RESUMO 
 
 

Importância do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) para o Brasil O trabalho teve por 
finalidade interligar as diferentes áreas do conhecimento, como a geografia, matemática e física 
para explicar a razão pela escolha da cidade de Alcântara para localização do Centro de 
lançamento de Alcântara (CLA), suas características atmosféricas e sua importância para o 
Brasil. Além disso, esse teve por objetivo a compreensão do funcionamento de foguetes e seu 
lançamento, para que seja possível o entendimento dos futuros projetos aeroespaciais do país. 
Além disso, busca-se compreender as condições propícias para o lançamento de um foguete, 
com o intuito de entender o que é necessário para o sucesso de seu envio. Foi preciso 
entender como a atmosfera local funcionava: seus índices pluviométricos, sua temperatura, as 
massas de ar, nuvens e outros fenômenos atuantes. É preciso entender como a atmosfera 
local funciona: seus índices pluviométricos, sua temperatura, as massas de ar, nuvens e outros 
fenômenos atuantes. Além disso, a pesquisa sobre o lançamento dos foguetes ou satélites 
baseou-se nessas condições climáticas, sendo necessário entendê-las e relacioná-las com o 
envio dessas aeronaves. A pesquisa sobre este tema é de significativa relevância, pois foi visto 
o quão carente é o programa aeroespacial brasileiro e o grande atraso em relação a outros 
países. Porém, a construção do CLA trouxe alguns avanços tecnológicos, na área de 
desenvolvimento de satélites, parcerias com outros países e também uma possibilidade de 
lançamento de um primeiro satélite brasileiro em território nacional. O estudo deste centro de 
lançamento introduziu o conhecimento da importância da escolha da região de Alcântara e 
também do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), em São José dos Campos, para o programa 
aeroespacial brasileiro. Ambas as bases trabalham em conjunto, levando inovações 
tecnológicas para suas respectivas regiões. O levantamento de informações baseou-se em 
textos teóricos, livros, entrevistas e em pesquisas virtuais para complemento do trabalho. Foi 
feita uma visita ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em São José dos 
Campos, no departamento de Laboratório de Integração e Testes (LIT) para um maior 
conhecimento de sua funcionalidade e sua associação com Alcântara. Os textos utilizados 
foram retirados de artigos científicos e estudos feitos por integrantes da Divisão de Ciências 
Atmosféricas (ACA). A pesquisa virtual foi utilizada para o fornecimento de imagens, notícias e 
informações complementares. A finalização desse trabalho resulta na percepção de que faltam 
incentivos para a aprimoração do programa aeroespacial do Brasil, falta infraestrutura para 
criação de naves espaciais e formação de profissionais qualificados para o ramo. Porém, o país 
tenta se estabelecer nessa área com pequenos testes de lançamentos e simulações de 
missões. Para isso, procura fazer parcerias com outros países, buscando um aperfeiçoamento 
de suas tecnologias. O Brasil poderia ainda utilizar Alcântara de maneira mais eficiente, 
explorando de sua localização e, futuramente, progredir com seu programa aeroespacial. 
Conclui-se que essa região é de extrema importância para o país e que ela poderá ser a porta 
brasileira para o espaço. Palavras-chave: Programa Aeroespacial Brasileiro. Centro de 
Lançamento de Alcântara. Condições atmosféricas. 


