
Brasil se prepara para se juntar ao restrito clube espacial 
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BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil planeja lançar um foguete em 
agosto para colocar em órbita dois satélites. Esta será a terceira 
tentativa do programa espacial brasileiro deslanchar, após os 
fracassos de 1997 e 1999, informou nesta sexta-feira a Agência 
Espacial Brasileira. 
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O Veículo Lançador de Satélites (VLS), com 20 metros e capacidade de carregar 300 
quilogramas, sairá da Base de Alcântara, no Maranhão, levando um satélite produzido pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o primeiro nanossatélite brasileiro, 
desenvolvido pela Universidade Norte do Paraná. 

Os satélites ficarão em órbita a 750 quilômetros e vão monitorar o desempenho do foguete 
para outros lançamentos, informou um porta-voz da agência. 

O Brasil começou a desenvolver tecnologia espacial nos anos 1960 e, em 1979, iniciou o 
programa espacial de longo prazo. Segundo a Agência, cada VLS custa cerca de 6,5 milhões de 
dólares. 

O primeiro satélite colocado em órbita foi em 1993, levado pelo foguete norte-americano 
Pegasus. O país assinou o Regime de Controle de Tecnologias de Mísseis em 1995, um tratado 
internacional para restringir a proliferação de armas nucleares, o que permitiu a expansão do 
programa do VLS. 

O Brasil possui um parceria com a China. A partir do território chinês foi lançado em 1999 um 
satélite para monitoramento das mudanças climáticas e do meio ambiente da Floresta 
Amazônica. Outros três fazem parte do programa. 

O governo planeja transformar a Base de Alcântara em um local de lançamentos internacionais. 
Os Estados Unidos e outros países assinaram acordos com o Brasil para utilizar a base, de onde 
é possível lançar foguetes com menos combustível porque as forças centrifugas perto do 
Equador funcionam como um impulso, 


