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Figura 1 – O Ministro da Defesa e representantes da Força Aérea Brasileira (FAB) 
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No último dia 25 de maio um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX, 

pertencente ao bilionário Elon Musk, lançou a partir do Centro Espacial Kennedy, em 

Cabo Canaveral, nos Estados Unidos (EUA) os primeiros satélites do Projeto Lessonia-

1, uma constelação de satélites em órbita baixa. O projeto consiste em dois satélites de 

Sensoriamento Remoto Radar (SRR), denominados Carcará I e Carcará II, e cada um 

pesa cerca de 100kg.   

O lançamento foi acompanhado virtualmente pelo Centro de Operações 

Espaciais (COPE), em Brasília e contou com a presença do Ministro da Defesa, Paulo 

Sérgio Nogueira de Oliveira, do Comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente-

Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Junior, Ministros de Estado, Oficiais-
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Generais da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, além 

de outras autoridades (VIANA, 2022). 

Algo inovador deste projeto é a tecnologia radar
2
, uma aplicação de uso dual e 

ainda não dominada pelo governo brasileiro. Essa tecnologia de alta resolução permite o 

monitoramento do território em diferentes condições meteorológicas, em ambientes 

noturnos e quando há cobertura de nuvens. Isso é um fator estratégico para ampliar a 

soberania brasileira no controle da Região amazônica e da Amazônia Azul, uma extensa 

área geográfica que compreende o litoral brasileiro por onde passam boa parte das 

exportações brasileiras.  

Uma das principais aplicações dos novos satélites Carcará I e Carcará II será 

nas operações táticas de combate ao tráfico de drogas que entram no Brasil, no 

gerenciamento dos abundantes recursos naturais presentes no solo, nos estudos 

cartográficos, na navegabilidade dos rios no e melhor controle do desmatamento. 

Quanto a esse último fator, a partir de agora, será possível ter melhor performance e 

precisão no combate aos focos de desmatamento que atingem a Amazônia do que os 

atuais satélites de sensoriamento remoto brasileiros em operação (CBERS-4, CBERS-

4A e Amazônia-1), que não têm a tecnologia radar   

Um satélite desse porte tecnológico é útil para aumentar a disponibilidade de 

imagens para os diferentes usuários públicos e privados nacionais. As suas imagens têm 

um alto valor agregado e servem na adoção de políticas públicas e serviços que 

beneficiam grande parte da sociedade. Esse fator favorece a ampliação de usuários de 

serviços espaciais e o pressionamento pela sociedade brasileira para que tenha a 

continuidade dos serviços oferecidos pelos satélites.  

O Projeto Lessonia-1 representa os primeiros do segmento de observação da 

Terra do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE), um braço militar do 

programa espacial brasileiro comandado pelo Ministério da Defesa e Comando da 

Aeronáutica (COMAER). Conforme Viana (2022), os satélites foram adquiridos da 

empresa finlandesa ICEYE, em 2020, na gestão do atual Governo Federal, com recursos 

do orçamento do Ministério da Defesa, desenvolvidos e fabricados ao longo do ano de 

2021. Já Machado e Silva, categoriza um satélite desse porte como Mini satélites, que 

vai de 100 a 500 kg, sendo este uma nova tendência de equipamentos espaciais. 
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Contudo, apesar do Projeto Lessonia-1 ser um marco importante no 

monitoramento do território brasileiro e para diversas aplicações na área de segurança, 

ele não foi desenvolvido pela indústria nacional. Ou seja, não houve o aprendizado 

tecnológico necessário para o aprofundamento do conhecimento na área espacial pelos 

técnicos brasileiros. E sim, a compra de um equipamento de uma tecnologia de ponta de 

um país desenvolvido que a detêm. O principal aprendizado tecnológico do satélite será 

no campo da sua operação pelo Ministério da Defesa. 

Um outro fator é que ele não foi lançado a partir do Centro Espacial de 

Alcântara (CEA), um dos melhores centros de lançamento do mundo e próximo à Linha 

do Equador, e sim de um Centro Espacial dos EUA. Dessa forma, a compra de um 

satélite e o seu lançamento fora do território brasileiro não desenvolveu as 

potencialidades espaciais do nosso país, que continuam à margem dos principais atores 

espaciais.  

 

Impactos na geopolítica espacial 

 

Com o lançamento deste novo satélite, o Brasil reafirma a sua soberania 

espacial ao diminuir a sua dependência de satélites estrangeiros para monitorar o 

território brasileiro e se posiciona como o principal ator espacial na América Latina. 

Essa é uma região que tem pouca relevância na atual corrida espacial, marcada por 

atores como os Estados Unidos, Rússia e a China. Contudo, a América Latina apresenta 

características únicas que necessitam cada vez mais dos satélites de observação da Terra 

para o monitoramento dos recursos naturais e dos crimes transnacionais. Esses fatores 

reafirmam a importância de se investir nas aplicações espaciais a fim de proteger o 

território brasileiro e exercer influência sobre a América Latina. Ademais, ressalta a 

presença brasileira no New Space com satélites menores, mais eficientes e mais baratos 

que trazem um grande benefício à sociedade brasileira. 

Por último, os satélites do Projeto Lessonia-1 ampliam a capacidade de defesa 

do território brasileiro ao projetar poder sobre o território brasileiro e integrar os 

serviços espaciais ao terrestre e marítimo. Isso tem efeitos na geopolítica espacial ao 

expandir o poder espacial brasileiro e na diminuição da vulnerabilidade de 

monitoramento do território. 
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