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Operações de Lançamento
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Preparação do local de lançamento
• Criar o budget do local de lançamento

• O que precisa ser feito? Por quanto tempo? Quando vai 
começar? E quem vai participar?

• Montar planejamento das operações
• Identificar interfaces, conhecer grupos de trabalhos

• Documentação 
• Revisar procedimentos dos locais de lançamento

• Revisar especificações dos equipamentos de testes

• Desenho técnico detalhado
• Ambientes e comunicação dos equipamentos (cablagem)

• Cronograma
• Lançamento, remontagem no local e testes
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Revisão de Prontidão e Ensaios

• Acesso ao local de lançamento
• Treinamento no local
• Transporte da S/C

• Seguro
• Processo de chegada no local e remontagem
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Dia do lançamento
• Script (check-list) de lançamento

• Critério de lançamento

• Operações das primeiras orbitas – LEOP – Launch and Early
Orbit Plan

• Saída do local de lançamento
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Operações
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Operação da S/C
• Preparação e implementação de todas as atividades que 

operam a S/C

• Especificação, design, e qualificação de todas as 
ferramentas de operação. 

• Combinação de ferramentas, automações e RH. 

• Armazenamento dos dados de operação. 
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Operações da Carga-Útil
• Preparação e implementação de todas as atividades 

relacionadas à missão. 

• As operações das cargas podem ser diferentes das 
operações da S/C, requerendo expertises dos envolvidos 
diretamente no projeto da carga. 

• Satélites pequenos as operações são juntas.
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Operações de Solo
• Cobre o design, implementação, qualificação, operação e 

manutenção do segmento solo. 

• Simuladores, antenas, links de comunicação, banco de 
dados. 

• Segurança tanto das estações quanto da informação 
recebida. 
• “Único” acesso ao satélite. 
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Gerenciamento da Missão
• Cobre todas as atividades de preparação e operação da 

missão. 

• Influencias políticas

• Contratos com parceiros

• Gestão das expectativas

• Politicas organizacionais

• Gerenciamento de risco e acidentes de operação
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Principais Funções na Operação
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Ciclo de Vida das atividades de Operação

21:56CTEE 13



Exemplo de Procedimento em caso de anomalia
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Exemplo de procedimento para geração de uma manobra
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