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RESUMO 
 
 

O Programa NANOSATC-BR – Desenvolvimento de CubeSats é um programa 
integrado que visa capacitar Recursos Humanos (RH) para a Área Espacial, com 
desenvolvimento de Engenharias & Tecnologias Espaciais e Ciências Espaciais, na 
forma de nanosatélites Científicos Brasileiros, sendo o NANOSATC-BR1 seu primeiro 
nanosatélite. O NANOSATC-BR1, é um satélite da classe CubeSat, que possui forma 
cúbica com 10 cm de aresta e aproximadamente 1 kg de massa. Seu lançamento está 
previsto, em princípio,  para o final do segundo semestre de 2012, em uma órbita polar. 
O satélite terá como fonte primária de energia um gerador solar composto por células 
solares cobrindo suas seis faces. Devido a baixa capacidade de potência do gerador 
solar, é necessário realizar uma avaliação da provável quantidade de energia gerada e 
consumida, denominado balanço de potência, a fim de garantir as condições nominais 
para a operação do satélite. Foram feitas simulações para obter uma previsão dos 
períodos em que o satélite está iluminado e em eclipse e estimados os períodos de 
transmissão de dados. Para simular as diferentes condições de carga e de operação, foi 
desenvolvido um modelo elétrico do satélite. O trabalho tem como objetivo apresentar o 
Projeto NANOSATC-BR1, seu Subsistema Elétrico do Potência e um balanço de 
potência para o satélite, considerando as condições de início de vida (BOL). 
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