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Figura 1 – Encontro entre os representantes da Agência Espacial Brasileira (AEB) e da Embaixada da 
Índia no Brasil. 

 

Disponível em: Instagram Agência Espacial Brasileira (AEB). 

 

No último dia 20 de abril deste ano, representantes da Agência Espacial 

Brasileira (AEB) e da Embaixada da Índia no Brasil, se reuniram para debater futuras 

parcerias na área espacial. Esse encontro ressaltou a importância de se firmar acordos 

com a Índia, especialmente para fortalecer a indústria aeroespacial dos dois países. 

Segundo o atual presidente da AEB, Carlos Moura: “para o Programa Espacial 

Brasileiro, é muito importante estabelecer laços construtivos com a Índia. São portas 

que se abrem para a nova indústria espacial” (BRASIL, 2022). 

O posicionamento brasileiro evidencia o aumento do papel da Índia nas 

atividades espaciais e as potencialidades de se firmar acordos com ela. O país asiático 

domina o segmento de lançamento, desenvolvimento de satélites de comunicação e 

sensoriamento remoto. E até mesmo já realizou missões espaciais não tripuladas à Lua 

(missão Chandrayaan) e em Marte (missão Mangalyaan).  
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Um aspecto que aproxima as duas nações democráticas é o grupo dos BRICS, 

composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um fórum de coordenação 

política e econômica criado em 2006 em um contexto de maior protagonismo 

internacional dos países emergentes. Tendo em vista o valor dos BRICS na economia e 

geopolítica, esse grupo também é um mecanismo para a promoção da cooperação em 

diversas áreas, inclusive na de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e espacial.  

Atualmente, o Brasil é o principal parceiro comercial e diplomático2 da Índia 

na América do Sul, e ambos os atores realizam exercícios militares anualmente com o 

propósito de estreitar os laços de amizade (XAVIER, 2020). Com efeito, o 

aprofundamento da cooperação entre Brasil e Índia possibilitou o lançamento do satélite 

brasileiro Amazonia-1 no dia 28 de fevereiro de 2021 a partir do Satish Dhawan Space 

Centre (SDSC) (CHAUDHURY, 2021). Esse é o primeiro satélite de sensoriamento 

remoto completamente desenvolvido, integrado e testado no Brasil. A sua principal 

função é fornecer imagens para o monitoramento ambiental e agropecuário em território 

brasileiro, diminuindo assim a dependência de satélites estrangeiros para realizar a 

mesma tarefa (CHAUDHURY, 2021). Na figura abaixo (2), é possível ver o foguete 

indiano Polar Satellite Launch Vehicle, PCLV- C51 levando o satélite Amazonia-1 ao 

espaço. 

 

Figura 2 - Foguete indiano Polar Satellite Launch Vehicle PCLV- C51 levando o satélite 

Amazonia-1 ao espaço. 

                                                             
2 As relações entre Brasil e Índia foram estabelecidas em 1948, logo após a sua independência, e desde 
então, foram assinados acordos em diversas áreas de investimento. Isso se reflete na importância das 
relações bilaterais e multilaterais com o Brasil. 



 

 

Figura disponível em: 

https://www.civilsdaily.com/news/isro-places-brazils-amazonia-1-satellite/ 

 

Na reunião do último dia 20, uma das possibilidades de cooperação debatida 

foi a Constelação Catarina, um conjunto de nanossatélites de até 10kg responsáveis por 

serviços de coleta de dados ambientais, atmosféricos e de observação da Terra 

(BRASIL, 2022). Esses satélites são uma das novidades na 5ª edição do Programa 

Nacional de Atividades Espaciais (PNAE3) 2022-2031, publicado pelo governo 

brasileiro na primeira semana de abril. Além disso, a Constelação Catarina ressalta a 

sinergia envolvendo a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com apoio da 

Agência Espacial Brasileira (AEB) e a participação do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) e outras instituições (BRASIL, 2022).  
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Logo, a participação da Índia no projeto brasileiro, seja para o lançamento ou 

desenvolvimento conjunto, amplia as possibilidades de acesso às tecnologias críticas no 

mercado internacional e a melhores aplicações do nanossatélite, como softwares mais 

desenvolvidos e imagens mais detalhadas.  

Algo estratégico destacado no atual PNAE que envolve a Índia é a Cooperação 

BRICS com o objetivo de estabelecer uma constelação de satélites de sensoriamento 

remoto (BRASIL, 2022). Até o momento, boa parte das parcerias entre os membros do 

bloco ocorreu pela via bilateral, sendo as principais áreas a segurança alimentar, 

agricultura, energias renováveis, e não a espacial.  

Caso o projeto multilateral seja concretizado, será um passo estratégico para a 

cooperação na atual geopolítica espacial, marcada pela recente parceria sem limites 

entre Rússia e China, membros do BRICS com as maiores capacidades espaciais e que 

despontam do Brasil e África do Sul. Esses dois últimos ainda não têm tecnologias 

espaciais críticas dominadas, como é o caso de um Veículo Lançador nacional para 

colocar os satélites em órbita, dependendo assim dos seus aliados internacionais. 

Uma constelação de satélites faz parte da atual tendência do New Space4, que 

consiste no ingresso de atores privados no ambiente espacial, no barateamento dos 

custos, maior eficiência dos satélites e na sua miniaturização. Esse novo modelo de 

acesso ao espaço é uma alternativa aos tradicionais satélites CBERS5 (China-Brazil 

Earth Resources Satellite) em parceria com a China, pois eles pesam cerca de 1 

tonelada, levaram anos para serem projetados e desenvolvidos ao custo de milhões de 

dólares.  

Assim, a possibilidade da participação da Índia na Constelação Catarina e na 

Cooperação BRICS destacam o papel da cooperação internacional como um fator 

catalisador de acesso ao espaço, minimizando os altos custos envolvidos e 

possibilitando o intercâmbio tecnológico com vistas à transferência de tecnologia. 

Conforme o atual PNAE, o desenvolvimento em conjunto de tecnologias e de sistemas 

espaciais, por meio de parcerias internacionais, proporciona acesso a novos mercados, a 

novos conceitos e a novos horizontes (BRASIL, 2022). 
                                                             
4 O advento do New Space causou mudanças sem precedentes nas atividades espaciais e na geopolítica 
espacial, pois cada vez mais atores privados exercem grande influência, sendo os principais Elon Musk e 
Jeff Bezos. 
5 Acordo entre Brasil e China iniciado em 1988, e desde então foram lançados 6 satélites, sendo o último 
representado pelo CBERS-4A em dezembro de 2019 a partir de uma base chinesa. 



 

Impactos na geopolítica espacial 

 

Brasil e Índia são dois atores com considerável influência regional que 

iniciaram os seus programas espaciais no início da década de 1960. A maior 

aproximação entre a Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Indian Space Research 

Organisation (ISRO) cria novos contornos na atual dinâmica espacial, onde cada vez 

mais ambas as instituições buscam desenvolver os seus programas espaciais e atender 

os interesses nacionais.  

As duas nações apresentam características que as aproximam, como o baixo 

orçamento espacial comparado às grandes potências espaciais (Estados Unidos, Rússia e 

China), uma visão do espaço como um setor estratégico, uma política governamental 

visando maior participação do setor privado nas atividades espaciais, a necessidade de 

autonomia tecnológica e de utilizar as aplicações espaciais (telecomunicações, 

sensoriamento remoto) no gerenciamento dos seus extensos territórios. Já Xavier 

(2020), acrescenta que o Brasil e a Índia tentam combater a pobreza em seus países, 

pleiteiam um assento como membro permanente no Conselho de Segurança das Nações 

Unidas (CSNU), participam de vários fóruns em comum, como: BRICS, G4, G20, 

IBAS e BASIC e possuem projetos de desenvolvimento similares. 

Um segmento que pode ser beneficiado pela parceria é o de lançamento de 

satélites, pois a Índia tem consolidado uma família de foguetes de baixo custo capazes 

de colocar os seus satélites e de outras nações em órbita. Isso é algo atrativo ao governo 

brasileiro, pois como mostrado acima, uma nova geração de satélites nacionais está 

sendo desenvolvida para atender aos órgãos públicos e privados, como o agronegócio, 

as indústrias e startups de tecnologia. A aproximação espacial entre os dois países é uma 

maneira de fomentar as suas indústrias de alta tecnologia e colocá-las no milionário 

mercado espacial, um fator que traz inúmeros benefícios econômicos e sociais a uma 

nação. 

Conforme Xavier (2020), a Índia seria um aliado e parceiro em condições mais 

próximas da realidade brasileira, pois são duas potências que tentam se consolidar na 

liderança em suas regiões, bem como tentam um maior protagonismo na agenda 

internacional. Assim, esses objetivos em comum dos dois países é uma maneira de 



 

estimular a cooperação no âmbito espacial, principalmente em programas de 

intercâmbio entre pesquisadores dedicados a desenvolver o capital humano em CT&I. 
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