
Desenvolvimento de 
Tecnologias e Produtos para 

Aplicações Espaciais

Data: 03 de fevereiro (quarta-feira)
Local: Auditório do LIT – INPE – SJC

Horário: 10h às 12h 

PROGRAMA PIPE/PAPPE SUBVENÇÃO
Venha tirar suas dúvidas!



Desafios tecnológicos e 
método de trabalho 



Desafios tecnológicos

 Os desafios tecnológicos propostos no edital estão 
divididos em sete grandes grupos:

1- Instrumentos embarcados da missão EQUARS
1.a) Instrumentos da missão EQUARS – interfaces eletrônicas

1.b) Instrumentos da missão EQUARS – módulos mecânicos

2- Eletrônica e óptica espacial
2.a) Sistemas Ópticos Reflexivos tipo TMA para Instrumentos 
Imageadores

2.b) Sistema de apontamento lateral para imageadores ópticos

2.c) Ajuste de foco por controle de temperatura

2.d) Eletrônica Digital de Processamento de Dados para Instrumentos 
Imageadores de Sensoriamento Remoto



Desafios tecnológicos

 Os desafios tecnológicos propostos no edital estão 
divididos em sete grandes grupos:

3- Propulsão
3.a) Válvulas de controle de fluxo de propelentes

3.b) Placa injetora de propulsor bipropelente de baixo empuxo

3.c) Câmara de empuxo de propulsor bipropelente para bloco de 
aceleração de apogeu

3.d) Bancada de testes de injetores com regulagem da pressão de 
descarga

4- TT&C - Transponder digital e antena
4.a) Receptor para transponder TT&C utilizando plataforma digital

4.b) Transmissor para transponder TT&C utilizando plataforma digital

4.c) Antena TT&C



Desafios tecnológicos

 Os desafios tecnológicos propostos no edital estão 
divididos em sete grandes grupos:

5- Suprimento de energia
5.a) Conversores DC/DC compactos

6- Integração de sistemas
6.a) Integração de sistemas – concepção do sistema

7- Controle de atitude e órbita
7.a) Software de simulação para a missão EQUARS



Método de trabalho

 Reuniões de acompanhamento em intervalos de no 
máximo três meses a contar do início dos trabalhos, 
ou quando houver algum fato relevante

 Documentação do trabalho realizado de acordo com 
a metodologia TRL (Technology Readiness Level)



TRL – Technology Readiness Level

Norma ISO 16290-2013
(ABNT NBR ISO 16290:2015)

Níveis TRL 
pretendidos no 
edital: 4 a 7, 
dependendo 
do desafio 
tecnológico

Pesquisa Básica

Pesquisa para 
provar viabilidade

Desenvolvimento 
Tecnológico

Demonstração 
Tecnológica

Desenvolvimento 
de Sistema

Desenvolvimento, 
teste e operação 
de Sistema

Princípios básicos

Conceito formulado

Prova de conceito analítica

Verificação funcional - lab.

Verificação  funções críticas 

Modelo demonstrando funções críticas

Modelo demonstrando desempenho 

Sistema real concluído e aceito para voo

Sistema real comprovado em voo

(Mankins, 2009)
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Dúvidas por e-mail

 Dúvidas a respeito das regras da presente Chamada 
de Propostas deverão ser dirigidas para:  

chamada_pappe_subvencao_ inpe@fapesp.br  

 Dúvidas de conteúdo técnico sobre os Desafios 
Tecnológicos deverão ser dirigidas para: 
pappe.subvencao@inpe.br


