
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2056 - Política Espacial

Número de Ações 29

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

0B18 - Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Compor o capital da empresa Alcântara Cyclone Space, de modo a permitir o início do seu funcionamento e operação no Brasil, bem como a implantação do sítio de lançamento do
Cyclone-4 no Centro Espacial de Alcântara.

Descrição
Participação da União, como acionista brasileira, na composição do capital da empresa bi-nacional "Alcântara Cyclone Space - ACS", que se responsabilizará pelo desenvolvimento
e operação do Sítio de Lançamento do Cyclone-4 no Centro Espacial de Alcântara, conforme previsto no Tratado firmado entre o Brasil e a Ucrânia, promulgado pelo Decreto nº
5.436 de 28.04.2005.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Repasse de recursos da União, pelo MCT, para a empresa bi-nacional "Alcântara Cyclone Space", para compor o seu capital.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.854/94; Decreto nº 1.332/94; Decreto nº 92.392/86; Decreto nº 5.436/2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e AdministraçãoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

10GK - Implantação de Infraestrutura para o Sistema Científico Brasileiro de Previsão do Clima Espacial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Interface com o PNAE que desenvolve programa de satélites científicos de interesse ao clima espacial e ionosfera.

% de execução físicaUnidade de Medida:Infraestrutura implantadaProduto:

Especificação do Produto

Implantar a infraestrutura necessária para um sistema de monitoramento e modelagem do Clima Espacial, visando prever efeitos significativos no espaço próximo e em superfície no
território brasileiro, incluindo impactos em sistemas tecnológicos espaciais e terrestres.

Descrição
Implantação de novas estações ionosféricas no Brasil as quais, integradas às estações já existentes, formarão uma rede única capaz de monitorar o comportamento da ionosfera e
que poderá ser utilizada para desenvolver metodologias e modelos que possam levar à previsão do "clima ionosférico" sobre o território brasileiro, essencial para o desenvolvimento
de sistemas de operação e navegação de aeronaves a partir de satélites.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução desta ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2008 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 26.990.000,0030/12/2012 Custo Total:

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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Art. 218 da CF
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

10ZG - Desenvolvimento do Satélite Lattes

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Satélite científico a ser colocado em órbita quase-equatorial, com o respectivo segmento solo, fabricado de acordo com as especificações.

% de execução físicaUnidade de Medida:Satélite lançadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver, fabricar, testar e colocar um satélite científico para observação espacial e terrestre com vistas ao avanço do conhecimento na área espacial e de estudos de
fenômenos da alta atmosfera, de interesse das mudanças globais na Terra.

Descrição
O satélite Lattes tem como objetivo duas missões de aplicações científicas: (1) Missão Equars para experimentos em fenômenos da alta atmosfera na região equatorial, orientados
ao estudo de clima espacial, de grande interesse científico e de aplicações; (2) Missão Mirax de observação e monitoramento longo e contínuo de uma vasta região centralizada no
núcleo da Galáxia, na faixa de raios-X, permitindo o estudo inédito de um grande número de objetos importantes em astrofísica.
Adicionalmente, utilizando a experiência e os conhecimentos adquiridos nos projetos AMAZONIA e CBERS será colocado a bordo do satélite Lattes o primeiro subsistema de
controle de atitude, órbita e gerenciamento de dados (ACDH) inteiramente desenvolvido, testado e qualificado no Brasil. Dessa forma, a Missão Lattes, além de permitir avanços na
área cientifica, representará também um grande passo no campo estratégico: O domínio completo no desenvolvimento de satélite estabilizado em três eixos. As fases de
desenvolvimento, fabricação, testes e lançamento serão realizadas inteiramente sob a responsabilidade brasileira no prazo de 6 anos, incluídos neste prazo o tempo necessário para
o projeto, desenvolvimento e teste do ACDH.
São partes constituintes da missão: o satélite, o lançamento, o segmento de suporte ao desenvolvimento, os sistemas de solo para controle do satélite, recepção e disseminação
dos dados. Atividades a serem desenvolvidas interna e externamente: especificação da missão; organização do plano gerencial e industrial; especificação e aquisição de
equipamentos, partes e componentes; contratação de consultorias e serviços; desenvolvimento dos sistemas de solo e dos equipamentos que compõem o satélite; fabricação e
acompanhamento da fabricação das partes; integração e testes dos sistemas e dos satélites; planejamento e execução das operações de lançamento; desenvolvimento dos testes
finais de aceitação dos satélites e dos sistemas de solo.  O satélite Lattes será lançado em 2017.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução desta ação do Programa Espacial, que é gerenciado pela AEB. O responsável pela execução deverá
elaborar planejamento detalhado para o desenvolvimento das atividades já descritas, e poderá buscar cooperação com instituições de pesquisa e universidades, formar parcerias
junto ao setor industrial e participar de redes nacionais e internacionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2008 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 165.000.000,0031/12/2017 Custo Total:

Art. 218 da CF.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

10ZH - Desenvolvimento do Satélite de Medida de Precipitação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Satélite de medida de precipitação com o respectivo segmento solo, fabricado de acordo com as especificações.

% de execução físicaUnidade de Medida:Satélite desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver um satélite para medidas de precipitação como um componente dos sistemas brasileiros de meteorologia e de alerta de desastres naturais e suas aplicações.

Descrição
O satélite usará a Plataforma Multi-Missão (PMM) em desenvolvimento no país. O satélite tem a finalidade de medir índices pluviométricos nas zonas equatorial e tropical do país. O
satélite e a estrutura da rede de validação de dados associada têm como missão a medida de precipitação pluviométrica, implementando um serviço operacional para atender às
demandas da sociedade no que se refere ao monitoramento das chuvas e suas aplicações ao desenvolvimento sustentável, gestão das águas, monitoramento e entendimento das
mudanças climáticas, alertas de desastres naturais e apoio à agricultura. O projeto objetiva aumentar a autonomia do país no tocante à monitorização meteorológica por satélite.

Finalidade

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE/MCT responsável pela execução da ação do Programa Espacial que é gerenciado
pela AEB. O responsável pela execução deverá elaborar planejamento detalhado para o desenvolvimento das atividades já descritas, buscando cooperação com instituições de
pesquisa e universidades, formando parcerias junto ao setor industrial, com participação em redes nacionais e internacionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2007 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 400.000.000,0031/12/2020 Custo Total:

Decreto nº 68.532, de 22/04/1971.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

10ZI - Desenvolvimento de Satélite Radar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Satélite radar em órbita polar, com o respectivo segmento solo, projetado e fabricado de acordo com os requisitos.

% de execução físicaUnidade de Medida:Satélite lançadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver, fabricar, testar e colocar em órbita um satélite com imageador radar e desenvolver o sistema solo de controle e recepção/processamento dos dados desse satélite,
visando complementar e ampliar a capacidade do país em monitorar seus recursos naturais e seu meio ambiente.

Descrição
O satélite será equipado com um Radar de Abertura Sintética (SAR) operando em microondas. Esse tipo de instrumento tem a grande vantagem de imagear a superfície da Terra
em quaisquer condições de tempo, sendo particularmente útil na região Amazônica que fica coberta de nuvens durante a maior parte do ano. O satélite irá operar em órbita polar e
deverá ser capaz de imagear em uma semana, com resolução geométrica média, todo o território brasileiro. A carga útil do satélite inclui o imageador SAR, gravador de dados e
sistema de transmissão de dados. O satélite é classificado como um satélite grande, com massa estimada entre 2000 e 3000 kg, de baixa órbita (LEO – Low Earth Orbit). As fases
de desenvolvimento, fabricação, testes e lançamento serão realizadas inteiramente sob a responsabilidade brasileira no prazo de 7 anos, incluídos aí 2 anos para a construção de
modelos de desenvolvimento de partes da carga útil e definição da arquitetura detalhada do satélite. São partes constituintes da missão: o satélite, o lançamento, o segmento de
suporte ao desenvolvimento, os sistemas de solo para controle do satélite, recepção, processamento e disseminação dos dados. Atividades a serem desenvolvidas interna e
externamente: especificação da missão; concepção do sistema; organização do plano gerencial e industrial; especificação e aquisição de subsistemas, equipamentos, partes e
componentes; contratação de consultorias e serviços; desenvolvimento dos sistemas de solo e dos equipamentos que compõem o satélite; fabricação e acompanhamento da
fabricação das partes; integração e testes dos sistemas e do satélite; planejamento e execução da operação de lançamento; desenvolvimento dos testes finais de aceitação do
satélite e dos sistemas de solo.  O satélite radar será lançado em 2018.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução dessa ação do Programa Espacial, que é gerenciado pela AEB. O responsável pela execução deverá
elaborar planejamento detalhado para o desenvolvimento das atividades já descritas, buscando cooperação com instituições de pesquisa e universidades, formando parcerias junto
ao setor industrial, com participação em redes nacionais e internacionais de forma otimizar o emprego dos recursos e o atingimento dos objetivos da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/12/2007 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 540.300.000,0031/12/2021 Custo Total:

Art. 218 da CF.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

10ZJ - Desenvolvimento do Satélite Amazônia-1

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Satélite desenvolvidoProduto:

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira
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Satélites de sensoriamento remoto (Amazonia-1 e 1B) em órbita polar, com o respectivo segmento solo, fabricado de acordo com as especificações.

Especificação do Produto

Desenvolver e fabricar a primeira série de satélites Amazônia (Amazonia-1 e 1B) para observação da Terra com aplicação direta na otimização do monitoramento da região
Amazônica.

Descrição
A primeira série de satélites Amazônia (Amazônia 1 e 1B) tem como missão prover dados para o monitoramento ambiental, dar continuidade e aperfeiçoar o sistema de detecção em
tempo real (DETER) do desflorestamento no Brasil, complementar ao sistema CBERS. Ao mesmo tempo, buscar-se-á consolidar no País uma capacidade própria para projetar,
desenvolver e fabricar satélites artificiais de observação da Terra, voltados às aplicações de interesse nacional em áreas como recursos minerais, florestas e hídricos, agricultura,
meio ambiente, vigilância territorial e monitoramento de desastres ambientais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução desta ação do Programa Espacial, que é gerenciado pela AEB. O responsável pela execução deverá
elaborar planejamento detalhado para o desenvolvimento das atividades já descritas. Além disso, poderá estabelecer cooperações com instituições de pesquisa e universidades,
formar parcerias com setor industrial e participar de redes nacionais e internacionais de forma otimizar o emprego dos recursos e o atingimento dos objetivos da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/12/2007 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 568.000.000,0031/12/2018 Custo Total:

Art. 218, CF.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

10ZK - Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-3

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Satélite de sensoriamento remoto em órbita polar, com o respectivo segmento solo, fabricado de acordo com as especificações.

% de execução físicaUnidade de Medida:Satélite desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver, fabricar, testar e colocar em órbita um satélite de sensoriamento remoto de nova geração da série CBERS e desenvolver o sistema de operação do satélite em
cooperação com a República Popular da China, visando ampliar a capacidade do país em monitorar seus recursos naturais e meio ambiente.

Descrição
O satélite CBERS-3 será equipado com quatro câmeras para imageamento da superfície do Planeta. Todas as fases da missão serão desenvolvidas em cooperação com a China,
estando as responsabilidades pela fabricação e os custos divididos em iguais partes entre China e Brasil. Cada satélite levará a bordo as seguintes cargas úteis: quatro imageadores
ópticos; transmissores de dados de imagens (DT); gravador de dados digital (DDR); sistema de coleta de dados (DCS). São partes constituintes da missão: o satélite, o segmento de
suporte ao desenvolvimento e o sistema de operação e lançamento. Atividades a serem desenvolvidas interna e externamente: desenvolvimento das especificações da missão;
organização do plano de gerenciamento e do plano gerencial e industrial; especificação e aquisição de equipamentos, partes e componentes; contratação de consultorias e serviços;
desenvolvimento e engenharia dos segmentos do satélite, dos subsistemas e dos equipamentos que compõem o satélite; fabricação e acompanhamento da fabricação das partes;
integração e testes dos subsistemas, segmentos e sistema; planejamento e execução das operações de lançamento; desenvolvimento dos testes finais de aceitação dos sistemas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução dessa ação do Programa Espacial, que é gerenciado pela AEB. O responsável pela execução deverá
elaborar planejamento detalhado para o desenvolvimento das atividades já descritas. Todas as fases da missão são desenvolvidas em cooperação com a Chinese Academy of
Space Technology (CAST), estando as responsabilidades pela fabricação e os custos divididos em iguais partes entre China e Brasil. Os subsistemas estão sendo desenvolvidos
pela indústria nacional, através de contratos de longa duração. As equipes do INPE coordenadas pelos respectivos gerentes técnicos acompanham e orientam as atividades nas
empresas contratadas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2007 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 504.131.322,0031/12/2012 Custo Total:

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 4
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Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

10ZL - Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-4

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Satélites de sensoriamento remoto em órbita polar, com o respectivo segmento solo, fabricados em acordo com as especificações.

% de execução físicaUnidade de Medida:Satélite desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Fabricar, testar e colocar em órbita um satélite de nova geração da série CBERS em cooperação com a República Popular da China, com base nos desenvolvimentos de engenharia
do satélite CBERS 3, visando manter a capacidade operacional do país em monitorar seus recursos naturais e meio ambiente.

Descrição
O satélite CBERS-4 é parte de uma segunda geração de satélites iniciada com o CBERS-3. Na fabricação do CBERS-4 utilizam-se várias tecnologias desenvolvidas para o CBERS-
3. A manutenção de um sistema de satélites de sensoriamento remoto é fundamental para monitoramento e controle do desmatamento o que contribui para a redução do
aquecimento do planeta. O satélite será equipado com quatro câmeras para imageamento da superfície do Planeta. O satélite levará a bordo as seguintes cargas úteis: quatro
imageadores ópticos; transmissores de dados de imagens (DT); gravador de dados digital (DDR); sistema de coleta de dados (DCS). São partes do satélite: imageadores ópticos;
transmissores de dados de imagens (DT); gravador de dados digital (DDR); sistema de coleta de dados (DCS). São partes constituintes da missão: o satélite, o segmento de suporte
ao desenvolvimento e o sistema de operação e lançamento. Atividades a serem realizadas interna e externamente: fabricação e acompanhamento da fabricação das partes;
integração e testes dos subsistemas, segmentos e sistema; planejamento e execução das operações de lançamento; desenvolvimento dos testes finais de aceitação dos sistemas.
O sistema de satélites CBERS fornece em caráter operacional imagens de todo território brasileiro para diversas aplicações e também distribui imagens para os países da América
do Sul e, mais recentemente, planeja-se, com o aval do Ministério das Relações Exteriores, a instalação de estações de recepção em países da América Latina e da África.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução desta ação do Programa Espacial, que é gerenciado pela AEB. O responsável pela execução deverá
elaborar planejamento detalhado para o desenvolvimento das atividades já descritas. Todas as fases da missão são desenvolvidas em cooperação com a Chinese Academy of
Space Technology (CAST), estando as responsabilidades pela fabricação e os custos divididos em partes iguais entre China e Brasil. Os subsistemas estão sendo desenvolvidos
pela indústria nacional, através de contratos de longa duração. Asequipes do INPE coordenadas pelos respectivos gerentes técnicos acompanham e orientam as atividades nas
empresas contratadas. O satélite CBERS-4é desenvolvido em conjunto com o CBERS-3 permitindo a continuidade do Sistema

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/12/2007 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 199.895.544,0031/12/2016 Custo Total:

Art. 218, CF.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

13CO - Desenvolvimento do Satélite Sabia-Mar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Satélites de sensoriamento remoto em órbita polar, com o respectivo segmento solo, fabricada em acordo com as especificações

% de execução físicaUnidade de Medida:Satélite desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver, fabricar, testar e colocar em órbita em parceria com a Argentina dois satélites de observação dos oceanos para estudos dos ecossistemas oceânicos, ciclo do carbono,
mapeamento do habitat marinho e observação costeira.

Descrição
Missão SABIA-MAR
Trata-se de uma missão de observação dos oceanos – dita cor do oceano (ocean color) – cujas aplicações estão voltadas para o estudo dos ecossistemas oceânicos, ciclo do
carbono, mapeamento do habitat marinho e observação costeira.

Instrumentos
A missão deverá conter instrumentos capazes de monitorar o oceano: a) com resolução entre 1 e 4 km e revista diária; b) com resolução de 200 m e capacidade de apontamento; c)

Finalidade

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 5
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para medidas de temperatura da superfície (SST – Sea Surface Temperature). Deverá operar em bandas do visível, do infra-vermelho próximo e do termal.

A configuração do satellite sera decidida entre Brasil e Argentina em bases equitativas (50%-50%), com participação de ambos os países na plataforma e carga útil dos satélites.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução dessa ação do Programa Espacial, que é gerenciado pela AEB. O responsável pela execução deverá
elaborar planejamento detalhado para o desenvolvimento das atividades já descritas. As fases de desenvolvimento, fabricação, testes e lançamento são realizadas em cooperação
com a agência espacial Argentina - Comision National de Actividades Espaciales (CONAE), estando as responsabilidades divididas em partes iguais entre Argentina e Brasil. Os
equipamentos sob responsabilidade brasileira e os sistemas de solo estão sendo desenvolvidos pela indústria nacional, através de contratos de longa duração. As equipes do INPE
coordenadas pelos respectivos gerentes técnicos acompanham e orientam as atividades nas empresas contratadas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 180.000.000,0031/03/2021 Custo Total:

Art 218 da CF
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 665 - Normalização e QualidadeSubfunção:Esfera:

1C68 - Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

1: Metrologia:
•	aquisição de novos padrões metrológicos específicos da área espacial complementando aqueles já existentes; e
•	implantação, adequação ou acreditação de laboratórios de calibração e ensaios dedicados a área espacial.
 2: Documentação Técnica:
•	complementação e adequação do acervo atual às necessidades do SINDAE.
 3: Avaliação da Conformidade:
•	aumento do quantitativo de recursos humanos treinados e preparo de maior profundidade e abrangência no aspecto metrologia e documentação técnica, adequados ao nível de
complexidade dos projetos para lançamentos suborbitais e orbitais.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Assegurar maior segurança, qualidade e confiabilidade dos sistemas e produtos relacionados às atividades espaciais no País, referentes a veículos lançadores, centros de
lançamento e satélites.

Descrição
A ação buscará implantar um sistema de normalização e certificação para o setor espacial, através da produção de normas, montagem de uma infraestrutura adequada e
capacitação de recursos humanos. O Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI) do DCTA será o ponto focal desse sistema.
Serão utilizadas as seguintes estratégias de execução:
  1)	 Desenvolver a qualidade, segurança e confiabilidade dos produtos (bens e serviços) relacionados às atividades espaciais;
  2)	Atuar na elaboração, atualização e implantação de documentos normativos no âmbito da AEB;
  3)	Formar recursos humanos;
  4)	Implementar os Regulamentos e assegurar o atendimento aos requisitos de segurança e de não agressão ao ambiente; e
  5)	Envolver a indústria nacional no processo de qualidade e análise de conformidade (certificação) desde suas etapas iniciais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação se desenvolverá por meio de execução direta, descentralização de créditos orçamentários, convênios ou contratos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 26.620.000,00Data Término:01/01/2006 100Custo Total: Total Físico:

art. 218, CF; Lei nº 8.854/94; Decreto nº 1.332/94; Decreto nº 1.953/96; Resolução do Conselho Superior da AEB nº 02/94.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Agência Espacial BrasileiraUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira
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10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

20CB - Desenvolvimento de Competências e Capital Humano para o Setor Espacial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Promover ações para atrair, formar, fixar e capacitar pessoal, visando estimular novas vocações e talentos para ciência e tecnologia, desenvolver competências e construir um
capital humano para garantir a sustentabilidade do programa espacial brasileiro.

Descrição
Promoção a formação de novos engenheiros, mestres e doutores, incrementando o número de bolsas para o setor espacial nos programas nacionais de pós-graduação, estímulo a
intercâmbios técnicos e cientifico-tecnológicos no país e exterior e participação em eventos nacionais e estrangeiros, bem como investimento na formação e capacitação de talentos,
por meio de cursos profissionalizantes e estágios em instituições e empresas de relevância no país e no exterior, principalmente em áreas tecnológicas, onde há carência de
competências no programa espacial. A ação fomentará também programas para a atração de futuros talentos na área espacial, mediante a capacitação de professores e a
divulgação científica, voltadas para as instituições de ensino superior, médio e fundamental, buscando despertar nos estudantes a criatividade e o interesse por ciência e tecnologia
e pelo programa espacial, para o desenvolvimento de novas vocações para área espacial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação se desenvolverá por meio de execução direta, descentralização de créditos orçamentários, convênios ou contratos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.854/94, art 3º; Decreto Nº 1.332/94, anexo 1, Seção V, item 15; Resolução do Conselho da AEB nº 60/04.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Agência Espacial BrasileiraUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

20I0 - Concepção e Análise de Viabilidade de Novas Missões Espaciais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Análise de Viabilidade para nova missão proposta incluindo requisitos técnicos, cronogramas, protótipos e demonstradores de tecnologia, investimentos necessários e benefícios
gerados

unidadeUnidade de Medida:Análise elaboradaProduto:

Especificação do Produto

Conceber e fazer a análise de viabilidade para novas missões dentro do Programa Espacial Brasileiro, considerando os objetivos tecnológicos e científicos e o retorno em termos
dos produtos e serviços gerados caso a nova missão venha a ser desenvolvida. É produzida toda a informação técnica, financeira e de gestão necessária para a tomada de decisão
após a demonstração de viabilidade para a continuação ou não da missão.

Descrição
Para se decidir pelo efetivo desenvolvimento de um novo projeto baseado em satélites, aplicando uma quantidade significativa de recursos humanos e orçamentários no projeto
detalhado, fabricação, integração, testes e lançamento de uma nova missão, precisam ser feitos anteriormente um estudo prospectivo, um levantamento de demandas e a
consequente geração de propostas considerando todos os parâmetros e requisitos do futuro sistema a ser eventualmente implantado. Conforme padronização da área espacial, é
feito um estudo detalhado e exaustivo denominado Análise de Viabilidade. Esse estudo consolida todos os parâmetros referentes a custo, cronograma, viabilidade técnica-industrial,
necessidades de novas tecnologias e recursos humanos, conteúdo de inovação, implantação de infraestrutura de desenvolvimento e operação bem como os ganhos científicos,
tecnológicos e de aplicações para os futuros usuários do sistema. Com base no resultado desse estudo, será tomada a decisão pela continuidade ou não da nova proposta. Já estão
incluídas nessa ação as missões propostas GTEO/Flora,  o Satélite SAR, o CBERS 4B, e as missões científicas de Clima Espacial e Astrofísica. Em função das novas demandas,
deverá também ser feita a Análise de Viabilidade para futuras missões de Telecomunicações e Meteorologia. Inclui também estudos para o Sistema Brasileiro de Coleta de Dados
Ambientais, com novos equipamentos embarcados e novos sistemas de solo, e o desenvolvimento de protótipos e demonstradores de tecnologia para as missão.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução dessa ação do Programa Espacial, que é gerenciado pela AEB. O respónsável pela execução deverá
elaborar planejamento detalhado para o desenvolvimento das atividades descritas. A sistemática da análise de viabilidade é baseada em normatizações brasileira e internacional
aplicáveis. As equipes de Engenharia de Sistema do INPE coletam e/ou recebem todos os requisitos aplicáveis à nova missão proposta e em conjunto com as equipes de aplicações
realizam todos os estudos, análises e levantamentos de demanda necessários para garantir completude de informação para a tomada de decisão para a continuidade ou não da
missão pelo fórum responsável, incluindo o INPE e AEB.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira
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0001 - Nacional

Art. 218 da CF
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

20I1 - Pesquisa e Desenvolvimento no Sistema Científico Brasileiro de Previsão do Clima Espacial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pesquisa e desenvolvimento de modelos e cenários voltados para o Clima Espacial, divulgação de diagnósticos e prognósticos do Clima Espacial.
 Interface com o PNAE que desenvolve programa de satélites científicos de interesse ao clima espacial e ionosfera.

unidadeUnidade de Medida:Documento emitidoProduto:

Especificação do Produto

Monitorar, modelar e difundir informações do Clima Espacial com investigação dos fenômenos e previsão dos efeitos significativos no espaço próximo e na superfície do território
brasileiro, incluindo impactos em sistemas tecnológicos espaciais e terrestres. Assessorar órgãos governamentais, empresas públicas e privadas na avaliação de riscos aos
sistemas tecnológicos brasileiros

Descrição
Realização da coleta de dados e manutenção do sistema de observação em Clima Espacial; modelagem de processos do sistema Sol-Terra em escala espacial, global e regional
com investigação dos fenômenos; disponibilização e informação, em tempo real, da previsão do Clima Espacial; e provimento de diagnósticos de seus efeitos sobre diferentes
sistemas tecnológicos de interesse nacional por meio de coleta de dados de satélite, de superfície e modelagem computacional (alguns exemplos de sistemas tecnológicos
brasileiros que podem ser afetados por processos decorrentes da interação Sol-Terra são: geração e distribuição de energia elétrica em escala nacional, sistema nacional de
telecomunicações, sistemas nacionais de gaseodutos e oleodutos, sistemas baseados em posicionamento global indo desde o transporte aéreo até a estabilização de plataformas
offshore usadas na prospecção de petróleo).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução desta ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 218 da CF
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

2253 - Funcionamento e Atualização do Laboratório de Integração e Testes

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Laboratório em condições de operacionalidade e atualização com qualidade e operacionalidade necessárias para as atividades do Programa Espacial.

unidadeUnidade de Medida:Infraestrutura mantidaProduto:

Especificação do Produto

Promover a adequação contínua, manutenção do funcionamento e atualização do Laboratório de Integração de Testes para apoio ao desenvolvimento de satélites, sistemas e
cargas úteis espaciais, em conformidade aos requisitos técnicos do Programa Nacional de Atividades Espaciais.

Descrição
Esta ação visa manter operacional e atualizar o Laboratório de Integração e Testes para realização das atividades de montagem, integração e testes previstos no Programa Nacional
de Atividades Espaciais. Estas atividades envolvem capacidades representadas por competências e infraestruturas com especificações e abrangências necessárias às matrizes de
testes envolvidas nos satélites do programa.
A ação tem como objetivo manter o Laboratório enquanto um sistema completo e nos seus diversos segmentos destacando-se capacidades em:
- Especificação, qualificação e aceitação de sistemas e equipamentos espaciais;
- Testes ambientais (vácuo-térmico, choque térmico, vibração e choque mecânicos, acústico, interferência e compatibilidade eletromagnéticas);
- Testes funcionais (incluindo testes de antenas);
- Desenvolvimento de metodologias, processos e técnicas de montagem, integração e testes, assim como dos equipamentos de suporte mecânico e elétricos requeridos;
- Integração de sistemas (alinhamento, medidas físicas);
- Verificação, validação e análise de falhas em componentes eletrônicos;
- Metrologia elétrica (voltagem, corrente, tempo, frequência e radiofrequência), física (umidade, pressão, temperatura, vácuo, aceleração e acústica) e mecânica (dimensional e
torque) e;
- Análise química de contaminantes em produtos espaciais.

Finalidade

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira
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Esta ação também permitirá manter a competitividade do Laboratório de Integração e Testes para a execução de programas conjuntos com organismos
internacionais previstos no PNAE.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução da ação do Programa Espacial que é gerenciado pela AEB. O responsável pela execução deverá
elaborar planejamento detalhado para o desenvolvimento das atividades já descritas. No caso específico do LIT há uma forte parceria com os programas de satélites do PNAE que
dão importante contribuição para o funcionamento e modernização do Laboratório. Sob o ponto de vista gerencial, na fase de elaboração da proposta orçamentária do Instituto são
acordadas as metas gerais dos programas a serem atingidas no LIT, os montantes de recursos a serem aplicados no Laboratório, assim como os equipamentos e serviços a serem
adquiridos. Durante a fase de execução orçamentária, cabe ao LIT conduzir os processos de compra, assim como prestar os serviços solicitados pelo PNAE.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 218 da CF.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

2460 - Funcionamento e Atualização da Infraestrutura de Apoio a Veículos Espaciais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Infra-estrutura mantida, atualizada e adequada às necessidades das atividades de pesquisa e desenvolvimento.

unidadeUnidade de Medida:Unidade mantidaProduto:

Especificação do Produto

Promover a adequação e a manutenção da infraestrutura operacional de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento no setor espacial.

Descrição
Manutenção, atualização e complementação da infraestrutura de apoio dos Centros de Lançamento da Barreira do Inferno (CBLI), de Alcântara (CLA) e dos Institutos de pesquisa e
desenvolvimento da área espacial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Através de Descentralização de Créditos Orçamentários (TCDC) para as instituições executoras (CLA, CLBI e DCTA).

Localizador (es)
0001 - Nacional

art. 218, CF; Lei nº 8.854/94; Decreto nº 1.332/94; Decreto nº 1.953/96; Resolução do Conselho Superior da AEB nº 02/94.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Agência Espacial BrasileiraUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2595 - Capacitação de Especialistas do Setor Espacial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Servidor treinado por meio de cursos e operação de simulação e treinamento de atividades espaciais.

unidadeUnidade de Medida:Servidor treinadoProduto:

Especificação do Produto

Prover os meios necessários para a capacitação de servidores envolvidos em pesquisa e atividades de operação em lançamento de engenhos na área espacial.

Descrição
Manutenção de cursos e treinamentos para os servidores que atuam na área espacial, visando o aprimoramento técnico necessário ao desenvolvimento das atividades de pesquisa
e operação em lançamentos de engenhos.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52911 - Fundo Aeronáutico
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Detalhamento da Implementação
Baseada na política específica da Aeronáutica relativa à Capacitação de Especialistas do Setor Espacial e nas disponibilidades orçamentárias e financeiras, a Ação será
implementada pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 5.201, de 02 de setembro de 2004 e Lei
Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

2B91 - Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Modelo de satélite desenvolvido, fabricado, integrado, testado e qualificado, incluindo-se o Segmento Solo correspondente implantado.

unidadeUnidade de Medida:Modelo de satélite desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver tecnologias e soluções de engenharia com a participação da indústria nacional voltadas para o desenvolvimento de satélites que atendam aos objetivos e necessidades
do país nas áreas de meteorologia, para o apoio à previsão de tempo, monitoramento climático e alerta de tempestades severas, de forma a eliminar a dependência da rotina
operacional e das regras de disseminação de informações metereológicas, adotadas pelas instituições estrangeiras, bem como  nas áreas de comunicações seguras e controle de
tráfego aéreo, como previsto no Programa Nacional de Atividades Espaciais(PNAE).

Descrição
A execução desta ação inclui as seguintes atividades: desenvolvimento e realização de estudos, análises e revisões em vista da especificação dos satélites, das cargas úteis e de
seu segmento solo de controle; contratações nacionais e internacionais para fornecimento dos subsistemas; integração e testes dos satélites e dos seus modelos experimentais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação se desenvolverá por meio de contratos, descentralização de crédito ou convênios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

art. 218, CF; Lei nº 8.854/94; Decreto nº 1.332/94; Decreto nº 1.953/96; Resolução do Conselho Superior da AEB nº 02/94.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Agência Espacial BrasileiraUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4183 - Pesquisa e Desenvolvimento em Aeronomia, Astrofísica Instrumental e Geofísica Espacial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pesquisa e desenvolvimento de instrumentação científica para a área de ciências espaciais em conformidade com o Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE).

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa realizadaProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver pesquisa e instrumentação para as ciências espaciais (conjunto formado por geofísica espacial, astrofísica instrumental e aeronomia), gerando conhecimento científico,
formando e treinando pessoal especializado, desenvolvendo tecnologias e instrumentação para satélites científicos e aplicados, além de dar assessoramento aos órgãos
governamentais e empresas privadas em assuntos relativos às ciências e tecnologias espaciais.

Descrição
Serão desenvolvidas pesquisas básicas e aplicadas com a finalidade de entender os fenômenos físicos e químicos que ocorrem na ionosfera e no espaço, de interesse do País.
Esta Ação também é responsável pela concepção, desenvolvimento e gerenciamento de experimentos terrestres além de cargas úteis para satélites científicos, balões
estratosféricos e foguetes de sondagem. A Ação divide-se em quatro planos internos a saber:
	Atividades em Ciência Espacial: relacionada com a manutenção da infraestrutura física e instrumental para realização das pesquisas. Responsável pela concepção e gerenciamento
das missões científicas tanto espaciais quanto terrestres.
	Aeronomia: estudo das propriedades físicas e químicas da ionosfera terrestre. Responsável pelo desenvolvimento de experimentos e instrumentação espacial para estudo da
ionosfera terrestre.
	Astrofísica: desenvolve pesquisas teóricas, observacionais além de forte desenvolvimento instrumental em diversas áreas da astrofísica. Responsável pelo desenvolvimento de
experimentos de solo e instrumentação embarcada, em balões e satélites, para estudo do espaço profundo.

Finalidade

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira
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	Geofísica Espacial:  desenvolve pesquisas a cerca dos fenômenos físico-químicos que ocorrem em nosso planeta e no espaço próximo. Responsável pelo desenvolvimento de
experimentos e instrumentação para o estudo de fenômenos terrestres e espaciais induzidos pela atividade solar.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução da ação do Programa Espacial que é gerenciado pela AEB. O responsável pela execução deverá
elaborar planejamento detalhado para o desenvolvimento das atividades já descritas. Além disso, poderá estabelecer cooperações com instituições de pesquisa e universidades,
formar parcerias com setor industrial e participar de redes nacionais de forma otimizar o emprego dos recursos e o atingimento dos objetivos da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 218 da CF
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4195 - Controle de Satélites, Recepção, Geração, Armazenamento e Distribuição de Dados

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Os produtos compreendem os serviços de controle de satélites e sondas espaciais, assim como bancos de dados e disseminação de imagens, dados científicos e/ou ambientais.

unidadeUnidade de Medida:Informação disponibilizadaProduto:

Especificação do Produto

Operar satélites artificiais e sondas espaciais, nacionais e estrangeiras, receber os seus dados e gerar produtos, sejam eles imagens, informações ambientais ou científicas, e
disponibilizá-las aos usuários através de uma estrutura de Centros de Dados.

Descrição
A ação desenvolve as seguintes atividades em solo que são essenciais para o sucesso das missões espaciais: (a) rastreamento e controle de satélites e sondas espaciais nacionais
e estrangeiras; (b) recepção, processamento, armazenamento e distribuição de dados coletados tanto por satélites e naves espaciais nacionais ou estrangeiras; (c) coleta dos dados
produzidos pela rede de estações de superfície (Plataformas de Coleta de Dados - PCDs) cujos dados são retransmitidos pelos satélites do INPE para o Centro de Missão Coleta de
Dados onde são processados, armazenados e distribuídos; (d) desenvolvimento, manutenção, operação e atualização de toda a infraestrutura de solo para missões espaciais,
incluindo-se aqui o Centro de Controle de Satélites, as estações de rastreamento de satélites e os centros de dados, as facilidades de telecomunicações, bem como os diversos
laboratórios de apoio para as atividades acima.
Controle: exercido por meio de um sistema de controle, hoje constituído pelo Centro de Controle de Satélites de São José dos Campos (SP), pela rede de Estações de Rastreio e
Controle, de Cuiabá (MT) e de Alcântara (MA), e por uma rede de comunicações de dados privativa que interconecta essas as três instalações. Funcionalmente, o sistema é
constituído pelos equipamentos, pelo software e pela equipe técnica dedicados a acompanhar o estado dos equipamentos de bordo dos satélites e outras naves espaciais por meio
das telemetrias recebidas destes, determinar e propagar a sua atitude, telecomandar a re-configuração dos equipamentos de bordo, ligar/desligar os instrumentos de carga útil,
quando necessário; executar manobras de órbita ou atitude e determinar e propagar a órbita do satélite.
Recepção: exercida por meio de estações de rastreamento dedicadas à recepção de dados das cargas úteis dos satélites e outras naves espaciais, bem como das plataformas de
coleta de dados em solo. Os dados brutos recebidos pelas estações são pré-processados nas mesmas e encaminhados, após o final das passagens, aos respectivos Centros de
Dados para processamento e distribuição.
Geração de dados finais: realizada nos diversos Centros de Dados onde os dados pré-processados recebidos são processados em vários níveis de informação, submetidos ao
controle de qualidade, armazenados para sempre em sistemas de arquivamento eletrônicos e distribuídos aos usuários finais.
Desenvolvimento, operação e manutenção: Todos os sistemas de solo necessários para a realização das atividades acima envolvem infraestrutura predial, equipamentos os mais
diversos, software altamente especializado, a maioria deles desenvolvidos sob encomenda, e equipes de desenvolvimento, operação e manutenção para garantir a manutenção de
todos esses sistemas em estado operacional de alta disponibilidade e tecnologicamente atualizados. Para isso investimentos contínuos devem ser realizados tanto na aquisição de
equipamentos no mercado nacional e internacional quanto no desenvolvimento do software necessário para levar a cabo as atividades da Ação, podendo estes ser desenvolvidos
tanto internamente como externamente, na forma de contratos industriais. Dentre estes softwares incluem-se: o software para controle de missões espaciais; software de
geotecnologias úteis para os usuários dos dados fornecidos pela Ação. A Ação poderá ainda realizar a contratação de serviços especializados para desenvolvimento, suporte ou
operação, quando não for possível realizá-los com equipes próprias.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução desta ação do Programa Espacial, que é gerenciado pela AEB. O responsável pela execução devera
elaborar planejamento detalhado para o desenvolvimento das atividades já descritas. Além disso, poderá estabelecer cooperações com instituições de pesquisa e universidades,
formar parcerias com o setor industrial e participar de redes nacionais de forma a otimizar o emprego dos recursos e o atingimento dos objetivos da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 218 da CF.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira
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10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4422 - Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Centro mantidoProduto:

Especificação do Produto

Ampliar o conhecimento tecnológico existente na área aeroespacial, de forma a permitir a capacitação da indústria nacional para o desenvolvimento e produção de novos produtos e
tecnologias.

Descrição
Execução de projetos de pesquisa básica e desenvolvimento de sistemas, subsistemas e componentes, envolvendo a aplicação em aeronaves, foguetes de sondagem e foguetes
lançadores de satélites.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada no Plano Básico de Pesquisa e Desenvolvimento da Aeronáutica e nas disponibilidades orçamentárias e financeiras, a Ação será implementada pelo Centro de
Lançamento da Barreira do Inferno.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 5.201, de 02 de setembro de 2004 e Lei
Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Centro de Lançamento da Barreira do InfernoUO: 52111 - Comando da Aeronáutica

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4424 - Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Centro mantidoProduto:

Especificação do Produto

Permitir que o Centro de Lançamento de Alcântara possa operar todos os seus sistemas e ainda ampliar o conhecimento tecnológico existente na área aeroespacial, de forma a
permitir também a capacitação da industria nacional para o desenvolvimento e produção de novos produtos e tecnologias. Manter e atualizar a infra-estrutura do Centro.

Descrição
Execução de atividades relacionadas com o desenvolvimento de sistema, subsistemas e componentes, envolvendo a aplicação em infra-estrutura de apoio aos meios de suporte ao
lançamento de foguetes de sondagem e foguetes lançadores de satélites. Complementação, ampliação, atualização e manutenção dos centros e laboratórios que compõe a infra-
estrutura de apoio às atividades espaciais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada no Plano Básico de Pesquisa e Desenvolvimento da Aeronáutica e nas disponibilidades orçamentárias e financeiras, a Ação será implementada pelo Centro de
Lançamento de Alcântara.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 5.201, de 02 de setembro de 2004 e Lei
Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Centro de Lançamento de AlcântaraUO: 52111 - Comando da Aeronáutica

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4933 - Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Críticas para o Setor Espacial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Unidade Responsável: Agência Espacial BrasileiraUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira
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Especificação do Produto

Apoiar a realização de projetos e experimentos científicos e tecnológicos, por centros de excelência científica e tecnológica e/ou empresas, em temas estratégicos para o Programa
Espacial Brasileiro.

Descrição
Apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento em tópicos considerados estratégicos para a área espacial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio de termo de descentralização ou convênio, acompanhado de Plano de Trabalho.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 218, CF; Lei nº 8.854/94; Decreto nº 1.332/94; Decreto nº 1.953/96; Resolução do Conselho Superior da AEB nº 02/94.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4934 - Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Microssatélites, nanossatélites e outros satélites de pequeno porte desenvolvidos e lançados.

unidadeUnidade de Medida:Satélite lançadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver e lançar pequenos satélites experimentais de baixo custo e cronogramas de desenvolvimento reduzidos com o propósito de criar e consolidar competências em
engenharia e ciência espaciais em núcleos de excelência no Brasil. Também visa desenvolver e testar tecnologias e cargas úteis inovadoras a serem embarcadas em futuros
projetos de satélites, viabilizar testes de qualificação de veículos lançadores de satélites e fomentar a criação de nichos de mercado e pequenas empresas baseadas nesse modelo
de negócios.

Descrição
Elaboração de projeto, desenvolvimento, fabricação e lançamento de satélites tecnológicos e científicos de pequeno porte.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio de termo de descentralização ou convênio, acompanhado de Plano de Trabalho.

Localizador (es)
0001 - Nacional

art. 218, CF; Lei nº 8.854/94; Decreto nº 1.332/94; Decreto nº 1.953/96; Resolução do Conselho Superior da AEB nº 02/94.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Agência Espacial BrasileiraUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4958 - Pesquisa, Aplicações e Desenvolvimento Tecnológico com Dados de Satélites de Observação da Terra

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Tecnologias desenvolvidas representadas por algoritmos, métodos e técnicas, incluindo software de domínio público em processamento de imagens e geoinformação, para a
geração de imagens e produtos de valor agregado para benefício da sociedade brasileira. Recursos humanos especializados na área do conhecimento de Observação da Terra.

unidadeUnidade de Medida:Tecnologia desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Pesquisar e desenvolver tecnologias e metodologias para extração de informações de dados de satélites de observação da terra, incluindo a formação de recursos humanos
especializados e o desenvolvimento de geotecnologias baseadas em software aberto, com a disponibilização ao usuário final.

Finalidade

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira
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Descrição
Realização de pesquisas, aplicações e desenvolvimento tecnológico com os dados dos satélites de Observação da Terra, que o INPE opera ou cujos dados recebe, com o objetivo
de ampliar o conhecimento científico nas áreas afins e gerar metodologias que sirvam para melhorar o conhecimento do território e do mar continental brasileiro. Esta Ação também
tem compromissos com a formação dos recursos humanos necessários ao bom cumprimento de seus objetivos e contribui para o desenvolvimento de geotecnologias baseadas em
software aberto que, além de atenderem à comunidade de usuários, servem de projetos estruturantes aos compromissos institucionais do próprio INPE.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução desta ação do Programa Espacial, que é gerenciado pela AEB. O responsável pela execução deverá
elaborar planejamento detalhado para o desenvolvimento das atividades já descritas. Além disso, poderá estabelecer cooperações com instituições de pesquisa e universidades,
formar parcerias com setor industrial e participar de redes nacionais de forma a otimizar o emprego dos recursos e o atingimento dos objetivos da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 218 da CF
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4959 - Desenvolvimento de Produtos e Processos para Componentes e Subsistemas de Satélites

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Tecnologias críticas, produtos e processos desenvolvidos em conformidade com as demandas do Programa Nacional de Atividades Espaciais.

unidadeUnidade de Medida:Tecnologia desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver tecnologias críticas, produtos e processos para as missões espaciais e suas aplicações com os objetivos de promover o avanço da área espacial e integrar ao setor
produtivo nacional.

Descrição
Serão desenvolvidos tecnologias críticas, produtos e processos inovadores nas áreas de novos materiais e sensores, tecnologia de plasma, combustão e propulsão, computação e
matemática aplicada, e engenharia espacial.  Ênfase será dada aos temas de propulsão iônica, implantação iônica por imersão em plasma, lubrificantes sólidos, dispositivos micro-
eletro-mecânicos em silício, células solares de múltiplas junções, sistemas propulsivos para plataformas orbitais, catalisadores para hidrazina, sistemas computacionais, eletrônica
aeroespacial e controle de órbita. A Ação também contribui para o avanço do conhecimento científico e a formação de pessoal especializado nas áreas abordadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A forma de implementação é direta, sendo o INPE responsável pela execução desta ação do Programa Espacial, que é gerenciado pela AEB. O responsável pela execução deverá
elaborar planejamento detalhado para o desenvolvimento das atividades já descritas. Além disso, poderá estabelecer cooperações com instituições de pesquisa e universidades,
formar parcerias com setor industrial e participar de redes nacionais de forma a otimizar o emprego dos recursos e o atingimento dos objetivos da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 218 da CF.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

6239 - Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sistema Propulsor, Sistema Elétrico, Sistema de Controle, Sistema Estrutural, Sistema Pirotécnico, Sistema de Separação, Sistema de Atuação e Sistema Veículo Lançador
Completo.

unidadeUnidade de Medida:Tecnologia desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Garantir a autonomia do País no desenvolvimento de veículos lançadores a serem utilizados em lançamentos dos satélites nacionais previstos no Programa Nacional de Atividades
Espaciais - PNAE.

Finalidade

Unidade Responsável: Agência Espacial BrasileiraUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira
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Descrição
Realização de estudos, projeto e revisão, fabricação, integração, ensaios, análise de conformidade e operação de veículos lançadores. Incluem seus sistemas, subsistemas, peças e
componentes, além de dispositivos associados e meios de solo, englobando recuperação, certificação e implementação de laboratórios e plantas industriais relacionadas, cobrindo o
ciclo completo desde a concepção e revisão do projeto de veículo até a análise de resultados de voos. No desenvolvimento e produção dos veículos lançadores será buscada a
crescente participação da indústria nacional por meio de contratos ou encomendas governametais (poder de compra do governo) para ampliar e consolidar a cadeia produtiva do
setor espacial.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio de contratos ou Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TCDC) acompanhado de projeto básico ou convênios, mediante  plano de trabalho.

Localizador (es)
0001 - Nacional

art. 218, CF; Lei nº 8.854/94; Decreto nº 1.332/94; Decreto nº 1.953/96; Resolução do Conselho Superior da AEB nº 02/94.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

6240 - Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes Suborbitais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Foguetes suborbitais lançados no Brasil ou exterior, para a realização de experimentos científicos e tecnológicos.

unidadeUnidade de Medida:Foguete lançadoProduto:

Especificação do Produto

Capacitar o País e garantir sua autonomia em tecnologia de foguetes suborbitais que possibilitem a execução de experimentos.

Descrição
Desenvolvimento de tecnologias e soluções de engenharia, fabricação e ensaio, em solo, de sistemas e subsistemas de uma família de novos protótipos de foguetes suborbitais,
bem como de dispositivos e meios de solo para testes e lançamento. Transferência para a indústria das tecnologias de foguetes suborbitais já dominadas pelo CTA/IAE, utilizando-
se o instrumento de poder de compra do governo como um dos meios para incentivar a inserção da indústria nacional no mercado de lançamento de foguetes.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio de contratos, Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TCDC), acompanhado do projeto básico ou convênio, mediante  plano de trabalho.

Localizador (es)
0001 - Nacional

art. 218, CF; Lei nº 8.854/94; Decreto nº 1.332/94; Decreto nº 1.953/96; Resolução do Conselho Superior da AEB nº 02/94.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Agência Espacial BrasileiraUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

6704 - Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Materiais, técnicas ou sistemas para aplicação em veículos lançadores de satélites, foguetes suborbitais e módulos de experimentos espaciais.

unidadeUnidade de Medida:Tecnologia desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver tecnologias, não totalmente dominadas ainda pelo País, e realizar a obtenção de materiais específicos associados a veículos lançadores de satélites, a foguetes
suborbitais e a módulos de experimentos espaciais, como forma de se buscar a gradativa autonomia no setor.

Descrição
Com relação à pesquisa: ampliação dos conhecimentos técnico-científicos disponíveis por meio de pesquisa de materiais, técnicas e sistemas aplicáveis a veículos lançadores de
satélites, foguetes suborbitais e módulos de experimentos espaciais, bem como aos respectivos meios de apoio em solo e atividades correlatas, a fim de transpor atuais obstáculos
tecnológicos e fornecer subsídios necessários para futuros avanços.

Finalidade

Unidade Responsável: Agência Espacial BrasileiraUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira
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Com relação ao desenvolvimento: emprego dos conhecimentos técnico-científicos disponíveis para o  desenvolvimento de materiais, técnicas e sistemas aplicáveis a veículos
lançadores de satélites, foguetes de sondagem e módulos de experimentos espaciais, bem como aos respectivos meios de apoio em solo e atividades correlatas, a fim de produzir
itens similares aos atualmente adquiridos no exterior, incorporando aperfeiçoamento e inovações tecnológicas.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio de convênio ou de termo de descentralização de crédito orçamentário, acompanhado do projeto básico (se for o caso).

Localizador (es)
0001 - Nacional

art. 218, CF; Lei nº 8.854/94; Decreto nº 1.332/94; Decreto nº 1.953/96; Resolução do Conselho Superior da AEB nº 02/94.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

7F40 - Implantação do Complexo Espacial de Alcântara - CEA

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Infraestrutura implantadaProduto:

Especificação do Produto

Implantar um Complexo Espacial, com uma concepção civil, que possa explorar os serviços de lançamento em bases comerciais e possibilite uma convivência integrada das
atividades do Complexo com as das comunidades locais, evitando-se a necessidade de deslocamentos de novos contingentes de famílias residentes na região.

Descrição
Construção das obras complementares da infraestrutura geral do CLA para apoio aos lançamentos previstos no PNAE, bem como aos sítios de lançamentos comerciais. A ação visa
atender também medidas sociais e ambientais compensatórias, estabelecidas pelos órgãos de licenciamento ambiental.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio de Convênio ou de Termo de descentralização de crédito orçamentário (TCDC).

Localizador (es)
0101 - No Município de Alcântara - MA

31/12/2018Data Início: R$ 825.311.455,00Data Término:01/01/2009 100Custo Total: Total Físico:

art. 218, CF; Lei nº 8.854/94; Decreto nº 1.332/94; Decreto nº 1.953/96; Resolução do Conselho Superior da AEB nº 02/94.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Agência Espacial BrasileiraUO: 24205 - Agência Espacial Brasileira
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